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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Komló Városi Óvoda intézményvezetője levelében (1. számú 

melléklet) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Templom Téri Tagóvoda fenntartása a következő 

nevelési évben több okból is ellehetetlenül.  

A tagóvoda óvodapedagógusi létszáma nyugdíjazás, valamint közös megegyezéssel történő 

közalkalmazotti munkaviszony megszüntetése miatt 2 fővel csökkenne, és 1 fő tálalókonyhás 

dolgozó is felmondott. Jelenleg 18 gyermek jár a tagóvodába, közülük szeptembertől 10 fő 

iskolába megy.  

 

Az előző évek tapasztalataiból látható, hogy évről-évre kevesebb a beiratkozó gyermek, így e 

szempontból is fenntarthatatlan a tagóvoda működése, amelyet csak tetéz azon tény, hogy a 

2023. évi önkormányzati költségvetés rendkívüli mértékű hiánnyal került összeállításra az 

elszálló energiaárak és az infláció miatt.  

A tagóvoda bezárása esetén a maradék dolgozók - 1 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens - 

munkahelye biztosított lenne másik tagóvodában. Továbbiakban a tagóvoda megszüntetésével 

várhatóan - a beiratkozástól függően - 80 álláshelyből 4 óvodai státusz megszűnne, valamint a 

20 óvodai csoport helyett, várhatóan 19 csoport maradna 2023. szeptember 1.-től. Az 

átszervezés következtében, előreláthatóan a Komló Városi Óvoda engedélyezett 

álláshelyeinek száma 2023. szeptember 1. napjától 76 főben kerülne meghatározásra. 

Így a 2023-2024-es nevelési évre vonatkozóan az intézményvezető javaslatai alapján 

indokoltnak és szükségesnek ítélem meg a Komló Városi Óvoda átszervezésére vonatkozó 

döntés meghozatalát. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja 

alapján intézményátszervezésnek minősöl minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító 

okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének 

módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont 

érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.  

Tekintettel arra, hogy az átszervezés az alapító okirat módosítását eredményezi, így elkészült 

az új alapító okirat tervezet. Az intézmény alapító okiratának aktualizálása és módosítása 

indokolt több, más körülmény miatt is. Ezek a módosítások az intézmény mindennapi 

működését a fent írt tagóvoda bezáráson kívül nem érintik jelentős mértékben, alapvetően 

technikai jellegűnek minősíthetőek. A korábbi alapító okirathoz képest lényegi változások 

kerülnének átvezetésre, amelyeket leegyeztettük a Magyar Államkincstárral. Az ennek 

megfelelően módosított, egységes szerkezetű alapító és módosító okirat tervezetek jelen 

előterjesztés 2. sz. és 3. sz. mellékletét képezi.  

 

Az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény 

átszervezésével összefüggő döntése, vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az 

intézmény alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek, valamint nemzetiségi nevelés-

oktatásban részt vevő intézmény esetén a települési nemzetiségi önkormányzat véleményét. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően a pedagógusok szakszervezetének helyi tagjai is véleményezik az 

átszervezési javaslatot. Az érintett szervezetekkel a véleményezési eljárás lezajlott, az 

átszervezéshez kapcsolódóan az alábbi vélemények érkeztek be önkormányzatunkhoz: 

- a Komló Városi Óvoda alkalmazotti közössége, illetve a Közalkalmazotti Tanács 

megismerte és elfogadja a tervezett átszervezési javaslatot;  



 

- a szülői közössége megismerte és elfogadja a tervezett átszervezési javaslatot; 

- Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a 10/2023. (II.20.) sz. határozatával,  

Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a 5/2023. (II.15.) sz. határozatával,  

míg Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 5/2023. (II. 24.) sz. határozatával 

támogatja az átszervezési javaslatot; 

- a pedagógusok szakszervezetének helyi tagjai megismerték és elfogadják a tervezett 

átszervezési javaslatot.  

A véleményezési eljárások során készült valamennyi jegyzőkönyv előre egyeztetett 

időpontban személyesen megtekinthető a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági 

Irodáján (7300 Komló, Városház tér 3.; 104. szoba).  

 

Mindezen körülmények alapján indítványozom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Komló 

Városi Óvoda Templom Téri Tagóvodájának bezárását 2023. augusztus 31-től. 

 

Komló Város Önkormányzata 2019. május 30-án megállapodást kötött a köznevelési feladat 

átadás-átvételéről egyrészről a Komlói Katolikus Plébániával (mint tulajdonssal), másrészről 

a Szent Kinga Caritas Alapítvánnyal (mint működtetővel), amely szerint az Alapítvány az 

egykori finanszírozási nehézségeire tekintettel felajánlotta az Önkormányzat számára az akkor 

még alapítványi fenntartásban álló Boldog Ceferino Katolikus Óvoda tovább működtetésének 

lehetőségét a 2019/2020-as nevelési évtől kezdődően. E Megállapodás szerint az 

Önkormányzat a 2019/2020-as nevelési évtől biztosította az addig a Boldog Ceferino 

Katolikus Óvodába járó gyermekek óvodai nevelését a Komló Városi Óvoda Templom Téri 

Tagóvodájának intézményes keretei között, egyben 5 fő intézményi dolgozót tovább 

foglalkoztatott. E Megállapodás határozatlan időtartamra jött létre, amelynek 21. pontja 

értelmében a jogviszony megszűnik akkor, ha az óvodai köznevelési feladat ellátása a 

Megállapodásban meghatározott ingatlanban megszűnik. Tekintettel arra, hogy az óvodai 

köznevelési feladat ellátása a Komló Városi Óvoda Templom téri tagóvodájának tervezett 

bezárása következtében 2023. augusztus 31. napjával megszűnik, így e tény - a fenti 

jogszabályhely értelmében - a jogviszony 2023. augusztus 31. napjától történő megszűnését is 

eredményezi. Erre vonatkozóan javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 4. 

sz. mellékletét képező megállapodás-tervezetet jóváhagyni, annak aláírására pedig 

feljogosítani szíveskedjen. 

A Komló Városi Óvoda Templom Téri Tagóvoda, a 7300 Komló, Templom tér 4. szám alatti, 

935/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a Komlói Katolikus Plébánia. A megállapodás 7. pontja 

szerint a Templom téri tagóvoda óvodai csoport működtetéséhez szükséges, 2019. augusztus 

31-i fordulónappal elkészült leltárban lévő teljes ingó vagyon tulajdonjoga az önkormányzatot 

illeti. A fenti megállapodás-tervezet alapján az ingatlan használati joga visszakerül a Komlói 

Katolikus Plébániához, az ingóságok tekintetében az asztalok, és a székek kivételével minden 

tárgyi eszköz marad az épületben, amelyeket az Önkormányzat ingyenesen visszaad az Szent 

Kinga Caritas Alapítványnak. Az elvitelre kerülő foglalkoztató asztalok és gyermek székek 

szétosztásra kerülnek a város többi tagóvodájában.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy a Komló Városi Óvoda Templom Téri 

Tagóvodájának megszüntetésével a tagóvodák körzethatárainak változtatására lesz szükség, 

amelyet utcák szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmaz. A Humán Bizottság saját 

hatáskörében eljárva dönt a körzethatárok módosításáról, amennyiben a Képviselő-testület az 

óvodai átszervezés kapcsán a Templom Téri Tagóvoda bezárásáról dönt. 

 



 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésének értelmében az óvodai 

beiratkozásra tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai 

beiratkozás idejéről a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal 

hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon.  

A Komló Városi Óvoda intézményvezetője a 2023/2024-es nevelési évtől kezdődően 

beiratkozást központosítani szeretné. Az elképzelések szerint a beiratkozás helyileg a 

székhely óvodában történne (Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa Mihály u. 2/1). A 

központosított beiratkozással az intézményvezető azt szeretné elérni, hogy átláthatóbb, 

rendszerezettebb legyen az adminisztráció a beiratkozás során, illetve a körzethatárok 

módosításával az óvodák közti létszámok elosztását is hatékonyabban lehetne szabályozni, 

így megelőzhetővé válna az egyes tagóvodák beiratkozotti létszáma közti aránytalanság. 

A Humán Bizottság saját hatáskörében eljárva dönt az óvodai beiratkozás időpontjáról, 

amennyiben a Képviselő-testület az óvodai beiratkozás központosítása mellett dönt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán bizottság véleményének 

figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán bizottság véleményének 

figyelembevételével – megtárgyalta „A Komló Városi Óvoda átszervezése és alapító 

okiratának módosítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda Templom Téri Tagóvodájának működését 

2023. augusztus 31. napjával megszünteti.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és felkéri a Komló Városi Óvoda 

intézményvezetőjét, hogy az átszervezéshez kapcsolódó intézkedéseket megtegye.  

 

Határidő:  2023. május 31. 

Felelős:  Polics József polgármester 

   Tamás Anikó intézményvezető 

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban rögzített átszervezés miatt szükségessé vált, a 

Komló Városi Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító és módosító 

okiratát – az előterjesztés 2. és 3. sz. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  

 

4. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár 

Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 

Határidő:  2023. május 23.  

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

      Polics József polgármester 

 

5. A Képviselő-testület a 60/2019. (V. 30.) sz. határozattal jóváhagyott, a köznevelési 

feladat átadás-átvételéről szóló megállapodás alapján fennálló jogviszony 2023. 



 

augusztus 31.-i hatállyal történő megszűnését rögzítő megállapodás (előterjesztés 4. sz. 

melléklete) tartalmát elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős:  Polics József polgármester 

Határidő:  2023. augusztus 31.  

 

6. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Komló Városi Óvoda intézmény a 2023/2024-

es nevelési évtől kezdődően körzethatárait az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint. 

        

7. A Képviselő-testület központosított beiratkozást vezet be a 2023/2024-es nevelési évtől 

kezdődően, egyben az óvodai beiratkozás időpontját tudomásul veszi.  

 

Komló, 2023. március 1.  

 

         Polics József 

         polgármester 
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2. sz. melléklet 
 

 

 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

3. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

4. sz. melléklet 

Megállapodás  

köznevelési feladat átadás-átvételéről szóló megállapodás 

megszűnésének tudomásulvételéről 

 

 
amely létrejött  

egyrészről: 

Komlói Római Katolikus Plébánia 

Székhely: 7300 Komló, Templom tér 3.  

Törzsszám: 19942920 

Képviseli: Dallos Tamás plébános 

Jóváhagyja: Felföldi László megyéspüspök – Pécsi Egyházmegye 

Továbbiakban: Tulajdonos 

 

másrészről: 

Szent Kinga Caritas Alapítvány 

Székhelye: 7300 Komló, Templom tér 4.  

Adószám: 18317095-01-02 

Képviseli: Tamás Gyuláné elnök 

Továbbiakban: Alapítvány 

 

harmadrészről:  

Komló Város Önkormányzat 

Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. 

Adószám: 15724100-2-02 

Törzskönyvi azonosító: 724100 

Képviseli: Polics József polgármester 

Továbbiakban: Önkormányzat 

 

 

(továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között alulírott helyen és napon a 

megállapodásban foglalt feltételekkel a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

alapján ellátott óvodai nevelés feladat átadás-átvételének megszüntetése tárgyában.  

 

 

 

 

PREAMBULUM 

1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy egymással 2019. május 30. napján 

megállapodást kötöttek (a továbbiakban: Megállapodás) amely szerint az Alapítvány az 

egykori finanszírozási nehézségeire tekintettel felajánlotta az Önkormányzat számára az akkor 

még alapítványi fenntartásban álló Boldog Ceferino Katolikus Óvoda tovább működtetésének 

lehetőségét a 2019/2020-as nevelési évtől kezdődően. E Megállapodás szerint az 



 

Önkormányzat a 2019/2020-as nevelési évtől biztosította az addig a Boldog Ceferino 

Katolikus Óvodába járó gyermekek óvodai nevelését a Komló Városi Óvoda Templom Téri 

Tagóvodájának intézményes keretei között (továbbiakban: Tagóvoda), egyben 5 fő 

intézményi dolgozót tovább foglalkoztatott. 

A Megállapodást Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2019. (V. 30.) sz. 

határozatával hagyta jóvá. 

 

 

I. Általános rendelkezések 

2. A Megállapodás határozatlan időtartamra jött létre, amelynek 21. pontja értelmében a 

jogviszony megszűnik, ha az óvodai köznevelési feladat ellátása a Megállapodásban 

meghatározott ingatlanban megszűnik. 

Tekintettel arra, hogy az óvodai köznevelési feladat ellátása a Komló Városi Óvoda Templom 

téri tagóvodájának bezárásának következtében 2023. augusztus 31. napjával megszűnik, így e 

tény - a fenti jogszabályhely értelmében - a jogviszony 2023.augusztus 31. napjától történő 

megszűnését is eredményezi, amelyet Szerződő Felek egybehangzóan tudomásul vesznek. 

 

 

3. Az Önkormányzat az ingatlan birtokát 2023.augusztus 31. napjával adja vissza a 

Tulajdonosnak, amelynek során képviselőik részletesen rögzítik az ingatlan általános-, és 

műszaki állapotát.  

 

 

4. A Megállapodás 7. pontja szerint az Alapítvány a 2019. augusztus 31-én kelt leltárban 

szereplő, az óvodai csoport működtetéséhez szükséges ingó vagyon tulajdonjogát 

térítésmentesen átadta önkormányzatnak, amelyet Önkormányzat átvett, azt elfogadta. Erre 

tekintettel az Önkormányzat az ingatlanban a birtokbaadáskor fellelhető, önkormányzati 

tulajdont képező ingóságokról - a Tulajdonossal együtt - 2023. augusztus 31. napjáig leltárt 

készít, amely alapján az abban szereplő ingóságokat (berendezési és felszerelési tárgyak, 

technikai eszközök, egyéb ingóságot) – a foglalkoztató asztalok, és gyermek székek 

kivételével - ingyenesen átadja az Alapítvány részére, ezeket pedig az Alapítvány átveszi. Az 

elvitelre kerülő foglalkoztató asztalok és gyermek székek szétosztásra kerülnek a város többi 

tagóvodájában. 

 

Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a Tagóvoda telefonos elérhetőségének 

megszüntetéséről a birtokbaadástól számított 5 munkanapon belül gondoskodik. 

 

 

II. Záró rész 

 

5. Jelen megállapodásból 6 eredeti példány kerül aláírásra, melyből kettő példány a 

Tulajdonost, kettő példány az Alapítványt, kettő példány Önkormányzatot illeti. 

 

6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXXIX. törvény, illetve az ehhez kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 



 

 

7. Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 

 

8. Jelen megállapodást Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ……/2023. 

(……..) sz. határozatával jóváhagyta.  

 

Komló, 2023. ______________ 

 

 

 

 

 

Tulajdonos részéről: 

 

……………………………………. 

Dallos Tamás plébános 

Komlói Római Katolikus Plébánia 

 

Jóváhagyja: 

 

……………………………………… 

Felföldi László megyéspüspök 

Pécsi Egyházmegye 

 

 

          Alapítvány részéről:                Önkormányzat részéről: 

 

………………………………….    ……………………………….. 

      Tamás Gyuláné elnök      Polics József polgármester 

Szent Kinga Caritas Alapítvány    Komló Város Önkormányzat 

      

 

        Jogilag ellenjegyzem:  

 

        …………………………… 

                dr. Vaskó Ernő 

              címzetes főjegyző 

 

 

      

 

 
 

 

 

 



 

 
5. sz. melléklet 

Óvodai körzetek 2023/2024-es nevelési év 

Kökönyösi Óvoda 

 

▪ Bányász utca 

▪ Kiss József utca 

▪ Határ tető 

▪ III-as akna 

▪ Jó szerencsét utca 

▪ Jókai M. utca 

▪ Juhász Gy. utca 

▪ Kinizsi P. utca 

▪ Kisfaludy utca 

▪ Kossuth akna utca 

▪ Magyar B. utca 

▪ Mikszáth K. utca 

▪ Móricz Zs. utca 

▪ Nagy László utca 

▪ Pécsi út 

▪ Petőfi tér 

▪ Radnóti M. utca 

▪ Rákóczi utca 

▪ Toldi M. utca 

▪ Vájáriskola utca 

▪ Mánfa közigazgatási területe 

 

Körtvélyesi Óvoda 

 

▪ Ágnes utca 

▪ Anikó utca 

▪ Bartók B. utca 

▪ Benczúr Gy. utca 

▪ Borbála utca 

▪ Cecília utca 

▪ Cserma utca 

▪ Dankó Pista utca 

▪ Dávidföldi kertek 

▪ Dobó I. utca 

▪ Dorottya utca 

▪ Erkel F. utca 

▪ Erzsébet utca 

▪ Flóra utca 

▪ Gárdonyi G. utca 

▪ Gizella utca 

▪ Hajnalka utca 

▪ Hegyhát utca 

▪ Ifjúság utca 

▪ Ilona utca 

▪ Júlia utca 

▪ Kodály Z. utca 

▪ Körtvélyes dűlő 

▪ Körtvélyes utca 

▪ Krisztina utca 

▪ Lehár F. utca 

▪ Liszt F. utca 

▪ Lotz K. utca 

▪ Madách I. utca 

▪ Madarász V. utca 

▪ Mecsek köz 

▪ Mecsekfalu völgy 

▪ Mecsekfalui út 

▪ Munkácsy utca 

▪ Nagyszántó utca 

▪ Rippl Rónai utca 

▪ Sikonda  

- Cinege köz 

- Erdei út 

- Fecske köz 

- Fülemüle utca 

- Fürdő utca 

- Fürj köz 



 

- Harkály köz 

- Kakukk köz 

- Pacsirta utca 

- Rigó köz 

- Sikondai út 

- Tóparti út 

- Villa sor 

▪ Széchenyi I. utca 

▪ Székely B. utca 

▪ Színyei M. P. utca 

▪ Zengő utca 

▪ Zichy utca 

▪ Mánfa közigazgatási területe 

 

Komló Városi Óvoda (Tompa M. Utca) 

 

▪ Berek utca 

▪ Eötvös utca 

▪ Gagarin utca 

▪ Kossuth L. utca  

▪ Petőfi utca 

▪ Tompa M. utca 

▪ Városház tér 

▪ Zrínyi utca, tér 

▪ Akácfa utca 

▪ Béketelep I. sor 

▪ Béketelep II. sor 

▪ Béketelep III. sor 

▪ Bajcsy Zs. utca 

▪ Diófa utca 

▪ Dózsa Gy. utca 

▪ Hársfa utca 

▪ Kölcsey F. utca 

▪ Kórház utca 

▪ Majális tér 

▪ Nyár utca 

▪ Ősz utca 

▪ Tavasz utca 

▪ Tél utca 

▪ Sóstó utca 

 

Hunyadi Utcai Óvoda 

 

▪ Arany J. utca 

▪ Aranypohár dűlő 

▪ Attila utca 

▪ Autós völgy 

▪ Bercsényi utca 

▪ Bocskai utca 

▪ Cseresznyák dűlő 

▪ Damjanich utca 

▪ Dugovics T. utca 

▪ Esze Tamás 

▪ Gadány dűlő 

▪ Hamvasvölgy dűlő 

▪ Hunyadi J. utca 

▪ Irinyi J. utca 

▪ Kazinczy F. utca (1/a, 1/b, 1/c kivételével) 

▪ Malompart dűlő 

▪ Malomszéle dűlő 

▪ Somág – köz dűlő 

▪ Temető dűlő 

▪ Vörösmarty utca 

▪ Építők útja  

▪ Kazinczy F. utca 1/a, 1/b, 1/c 

 

Mecsekjánosi Óvoda 

 

▪ Batthyányi út 

▪ Fő utca 

▪ Hizlalda utca 

▪ Ipari út 

▪ Iskola utca 

▪ Kisbattyán Fő utca 

▪ Lőtér dűlő 

▪ Mecsekjánosi puszta 

▪ Öreg-hegy tető 

▪ Patak utca 

 

 

 

 

 

Gesztenyési Óvoda 

 

▪ Ady Endre utca 

▪ Anna akna 

▪ Csermák dűlő 

▪ Fenyő utca 

▪ Gesztenyési út 

▪ Gyöngyvirág utca 

▪ Hóvirág utca 

▪ Engel A. utca 

▪ József A. utca 

▪ Kőbánya utca 

▪ Liliom utca 

▪ Nefelejcs utca 

▪ Rezeda utca 

▪ Rozmaring utca 

▪ Rózsa utca 



 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Szegfű utca 

▪ Viola utca 

▪ Zobák puszta 

▪ Zobáki út 

 Szilvási Óvoda 

 

▪ Alkotmány utca  

▪ Deák Ferenc utca 

▪ Függetlenség utca 

▪ Köztársaság utca 

▪ Május 1. utca 

▪ Március 15. utca 

▪ Szilvási út 

▪ Táncsics Mihály utca 

▪ Vértanúk utca 

▪ Kiss János utca 

▪ Pannónia utca 

 


