
K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. május 10-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

63/2012. (V.10.) határozata 
 

 

Közoktatási intézmények átszervezésére javaslat 

 

 

A képviselő-testület – polgármester előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 

valamit az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének 

figyelembevételével – megtárgyalta a közoktatási intézmények átszervezéséről szóló 

előterjesztést. 

 

1. A képviselő- testület úgy dönt, hogy 2012. július 1. napjától a „Szilvási 

Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola többcélú, közös 

igazgatású közoktatási intézményből kiválnak a Szilvási és a Felsőszilvási 

Óvoda tagintézmények. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola alapító okiratának 

módosításáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József  polgármester 

 

2. A képviselő- testület úgy dönt, hogy 2012. július 1. napjától a Kenderföld-

Somági Általános Iskola és Óvoda többcélú, közös igazgatású közoktatási 

intézményből kiválnak a Tompa Mihály utcai, a Hunyadi utcai és a 

Mecsekjánosi Óvoda tagintézmények. A képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági 

Általános Iskola alapító okiratának módosításáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József  polgármester 

 

3. A képviselő- testület úgy dönt, hogy 2012. július 1. napjától a Kodály Zoltán 

Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda többcélú, közös igazgatású közoktatási 

intézményből kiválnak a Belvárosi és Gesztenyési Óvoda tagintézmények. A 

képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Város Önkormányzat 

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József  polgármester 



4. A képviselő-testület 2012. július 1. napjával megalapítja Komló Városi Óvoda 

önállóan működő közoktatási intézményt és felkéri a polgármester az alapító 

okirat elkészítésére. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József  polgármester 

 

5. A képviselő-testület 2012. július 1. napjától 2013. július 1. napjáig – határozott 

időtartamra - megbízza Judikné Linde Terézt a Komló Városi Óvoda magasabb 

vezetői teendőinek ellátásával. 

 

A képviselő-testület illetményét kinevezése napjától 270.600 forintban állapítja 

meg: 

 Illetménye:         201.000 forint 

 Magasabb vezetői pótlék:        46.000 forint 

 Nemzetiségi pótlék:           3.600 forint 

 Nyelvpótlék:           20.000 forint 

 Illetménye összesen:      270.600 forint 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással 

kapcsolatos munkáltatói, adminisztratív intézkedések megtételéről 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József  polgármester 

 

6. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komló Városi Óvoda óvodavezető-

helyettes heti kötelező óraszáma 10 órában kerüljön megállapításra 2012/2013-

as tanévben. 

 

Határidő:  2012. július 1. 

Felelős:  Polics József  polgármester 

 

7. A képviselő-testület az átszervezett közoktatási intézmények költségvetési 

előirányzatainak szükséges módosítását rendeli el a GESZ közreműködésével. 

 

Határidő:  2012. június 30. 

Felelős:  Polics József  polgármester 

 

8. A képviselő-testület 2012. július 1. napjától a Szilvási Általános Iskola 

engedélyezett létszámát 55 főben, a Kenderföld-Somági Általános Iskola 

létszámát 35 főben, a Komló Városi Óvoda engedélyezett létszámát 67 főben 

állapítja meg.    

 

 



A képviselő-testület 2012. július 1. napjától a GESZ engedélyezett létszámából 

1 fő a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolához kerül áthelyezésre, így a 

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola engedélyezett létszáma 34 főben, a 

GESZ engedélyezett létszáma 34 főben kerül megállapításra. 

 

Határidő:  2012. július 1. 

Felelős:  Polics József  polgármester 

 

9. A képviselő-testület utasítja az intézmények vezetőit, hogy a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX törvény 33. §. paragrafusban foglaltaknak megfelelően 

gondoskodjon az intézményi dokumentumok módosításáról és annak fenntartó 

részére történő megküldéséről. 

 

Határidő:  2012. augusztus 15. 

Felelős:   intézményvezetők 

 

10. A képviselő-testület a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolát át kívánja 

adni a Pécsi Egyházmegye fenntartásába 2012. szeptember 1. napjával, melyhez 

kapcsolódó feladat-ellátási megállapodást és a megszüntető okiratot a 

képviselő-testület júniusi rendes ülésén hagyja jóvá. Amennyiben a Pécsi 

Egyházmegye a Kodály Zolán Ének-zenei Általános Iskola jogerős működési 

engedélyét 2012. augusztus 31. napjáig nem szerzi be, úgy a képviselő-testület 

az átadási szándékától eláll. 

 

Határidő:  2012. június 30. 

Felelős:  Polics József  polgármester 

 
 

 

K.m.f. 

 

 

Polics József  s.k. 

polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 

címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 

 


