
K I V O N A T 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

38/2021. (II. 15.) sz. határozata 
 

Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló 
köznevelési szerződés 

 
A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 
30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az 
alpolgármesterrel egyeztetve, a Komló Összeköt Egyesület frakció 1. sz. melléklet szerinti 
véleményének ismeretében, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
1. Komló Város Önkormányzat jóváhagyja a Pécsi Egyházmegyével, mint a Komlói Kodály 

Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Bernadett Tagóvodájának 
fenntartójával 2021. szeptember 1. napjától 2026. augusztus 31. napjáig terjedő határozott 
időtartamú, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal bíró köznevelési szerződést. 

 
2. Komló Város Önkormányzat elrendeli a köznevelési szerződés aláírását.  

 
Határid ő: 2021. március 15. 
Felelős:     Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2021. február 15.  
           Polics József 

          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. sz. melléklet 
 

" From: Ildikó dr.Barbarics <drbarbarics@gmail.com>  

Sent: Monday, February 15, 2021 9:03 AM 

To: jagerne.krisztina@komlo.hu 

Subject: együttműködési megállapodás 

  

Kedves Krisztina! 

  

A Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló köznevelési szerződés 
tárgyú előterjesztést  a KÖT frakció támogatja, de az alábbiak vonatkozásában javasoljuk annak 
kiegészítését: 

 Fontos a megállapodásban rögzíteni,hogy van még egy terület, ahol van együttműködés az óvodák 

között, még 

pedig a nyári bezárás ideje alatt van lehetőség egy fajta "átjárásra" az 

éppen nyitvatartó intézmények között. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy ha a katolikus óvoda bezár, akkor arra az időtartamra a 

környékbeli nyitva tartó Városi óvodák fogadják  a katolikus óvodába 

járókat, és fordítva, ha a katolikus óvoda van nyitva, akkor ő fogadja 

a Városi óvoda gyerekeit, ahol zárva van éppen az ovi. Ebben is 

kisegítik egymást. 

Szép napot! 

  

Dr. Barbarics Ildikó 

frakcióvezető"  

 


