
K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

185/2012. (XII.14.) határozata 
 
 
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2011-12.évi 

módosítása 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2011-
12.évi módosításával kapcsolatos előterjesztést. 
 
1. Komló város önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés alapján 

megtárgyalta a város településrendezési tervének módosítását és elfogadja az 
előterjsztéshez mellékelt településszerkezeti tervet.  
 

2. A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és megtárgyalta a város Helyi 
Építési Szabályrendeletét és az annak mellékletét képező szabályozási tervlapokat 
és az előterjesztéssel egyezőleg megállapítja azt.  
 

3. A képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a jóváhagyott tervet 
sokszorosíttatást és záradékoltatást követően átadja a hatósági- és adóirodának és 
megküldje az eljárásban közreműködő szakhatóságoknak, továbbá a központi 
tervtárnak.  
 
Határidő:  2012. december 31.  
Felelős:  Kovács Péter főépítész  

 
K.m.f. 

 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 
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2. sz. melléklet 
Rendelettervezet 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének  ….  /2012.(XII. …) 

önkormányzati rendelete 
a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról 
 

 Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
I .  F e j e z e t  

Á l t a l á n o s  r e n d e l k e z é s e k  
 

1 .  A  r e n d e l e t  h a t á l y a  
1. § 

(1) E rendelet hatálya a város igazgatási területére terjed ki.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, építési telket, vagy területet kialakítani, a 
földrészleteken építési tevékenységet folytatni, rendeltetést megváltoztatni, ilyen célra hatósági engedélyt 
adni az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997 Korm. rendelet 
(továbbiakban: OTÉK) előírásainak, valamint jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően szabad. 

(2) E rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:  
 

1. számú melléklet: Övezeti előírások összefoglaló táblázata 

2. számú melléklet: PÉCSÉPTERV Kft tervdokumentációjának SZ-1 jelű, M 1:10000 léptékű 
külterületi és 1-15 jelű, M 1:2000 léptékű belterületi szabályozási tervlapjai. 

 

2 .  É r t e l m e z ő  r e n d e l k e z é s e k  
2. § 

 
E rendelet alkalmazása során az alább felsorolt kivételekkel az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ban, 
illetve az OTÉK-ben meghatározott fogalomértelmezéseket kell használni. 
a )  C s o p o r t o s  b e é p í t é s i  m ó d :  közterületek által határolt telekcsoporton egységes terv alapján 

egyszerre beépülő aprótelkes, intenzív beépítés.  

b )  H á r o m s z i n t e s  n ö v é n y á l l o m á n y :  a gyepszintű, a cserjeszintű és fás növényzet együttes 
alkalmazása terület-lehatárolás, vagy környezetvédelem céljára.  

c )  „ K ”  k i a l a k u l t  á l l a p o t . Kialakult állapot azt jelenti, hogy a terület kialakult, új építés, vagy 
bővítés esetén kialakult szabályokat kell betartani, építési engedélyt az illeszkedés elvének 
figyelembevételével lehet kiadni. Amennyiben az alkalmazandó jellemzők nem magától értetődőek, 
azokat elvi engedély keretében kell meghatározni. Kialakult állapotra vonatkozó előírást kell használni az 
épületnek az övezeti előírásokban „K” betűvel meghatározott jellemzőivel kapcsolatban.  

d )  K o r l á t o z o t t  h a s z n á l a t ú  ú t : az, az út, amelyen a gépjármű közlekedés időben, vagy célban 
korlátozva van.  

e )   K ö z t e r ü l e t  s z a b á l y o z á s i  v o n a l : a közterületet helyét és mértékét kötelezően előíró vonal. 
Ábrázolása csak a közterületi határ megváltoztatása esetén indokolt. 

f )   L o m b k o r o n a  f e d e t t s é g :  a fák lombkoronája által fedett terület aránya a telek teljes területéhez, 
százalékban kifejezve. A lombkorona átmérőjét az ún. Schmidt-féle táblázat teljes kifejletre vonatkozó 
értékeivel kell figyelembe venni. 



g )  Ö v e z e t s z a b á l y o z á s i  v o n a l :  az egyes övezeteket, építési övezeteket elválasztó vonal. 
Amennyiben a közterület szabályozási vonallal egybeesik, ábrázolni a közterület szabályozási vonalat 
kell. 

h )  S z i n t t e r ü l e t i  m u t a t ó : a telken lévő épületek összes szintterületének és a telek területének 
viszonyszáma. E számítás során nem kell figyelembe venni a tetőtér 1,90 m-nél kisebb belmagasságú 
részét és a pinceszintet.  

i )  T a l a j f e d e t t s é g :  a beépített és burkolt felületek összegének aránya a telek teljes területéhez, 
százalékban kifejezve. Az a vízáteresztő burkolat, amely legalább 50%-ban lombkoronával fedett, a 
talajfedettség számítása tekintetében nem számít burkolt felületnek. 

j )  T e l e p s z e r ű  a  b e é p í t é s i  m ó d , ha a telken kettőnél több önálló, a terület alaprendeltetésével 
azonos funkciójú épület van. Beépítési mód tekintetében ugyanide sorolandó a tömbtelken lévő beépítés 
is. 

k )  T ö m b t e l e k :  úszótelke(ke)t körbezáró telek.  

l )  Ú s z ó t e l e k :  más telek (tömbtelek) által körbezárt, köz- vagy magánútról meg nem közelíthető telek. 

 

3 .  B e l t e r ü l e t  l e h a t á r o l á s a  
3. § 

A belterületbe vonásra kijelölt területeket az SZ-1 jelű külterületi szabályozási tervlap és a belterületi 
szabályozási terv 1-15 jelű szelvényei határozzák meg. 

A rendezési tervi célok megvalósítása érdekében a beépítésre szánt területek a település fejlődése által 
megkívánt ütemben vonhatók belterületbe.  

 

4 .  A  s z a b á l y o z á s  e l e m e i  
4. § 

(1) A szabályozás elemei a település alakításában játszott szerepüknek megfelelően I., II., vagy III. rendűek 
lehetnek.  
 

(2) Az I. rendű szabályozási elemek a település egésze szempontjából a legfontosabbak, ezért ezeket csak a 
településszerkezeti terv felülvizsgálatára és módosítására előírt eljárással lehet megváltoztatni. I. rendűnek 
kell tekinteni azokat a közlekedési elemeket, terület-felhasználási módokat és terület-felhasználási egység 
határokat, amelyek a településszerkezeti tervben jelölve vannak. 

(3) Településszerkezeti terv módosítása nélkül, szabályozási tervvel módosítható a terület-felhasználási egység 
határa egy teleksáv mértékéig. 

(4) A II. rendű szabályozási elemek egy-egy településrész szempontjából fontosak, ezeket csak a szabályozási 
terv módosítására előírt eljárással lehet megváltoztatni. II. rendűnek kell tekinteni minden szabályozási 
elemet, amit a (2) és (5) bekezdés tételesen nem sorol fel. 

(5) A III. rendű szabályozási elemek a helyi építési szabályzat, szabályozási terv módosítása nélkül hatósági 
eljárásban, illetve külön önkormányzati rendeletben módosíthatók, pontosíthatók, kiegészíthetők a 
rendezési tervi célok megvalósítása érdekében.  

a) Hatósági eljárásban (pl. elvi engedélyezési eljárás keretében) módosítható, vagy meghatározható  

- az illetékes szakhatóság hozzájárulásával a védősáv és -terület, 

b) Önkormányzati rendeletben módosítható, vagy meghatározható 

- a belterületi határ a beépítésre szánt területek fejlesztési ütemével összhangban, 

- az épített értékek helyi védelme építész vezető tervezői vagy műemlék szakmérnöki szakvélemény 
alapján, a települési, térségi illetve ezek hiányában a megyei főépítész állásfoglalásának kikérése 
mellett 



- a természeti értékek helyi védelme táj-, illetve kertépítész szakvélemény alapján, a természetvédelmi 
hatóság állásfoglalásának kikérése mellett. 
 

(6) A nem önkormányzati döntéskörbe tartozó jogszabálytól függő szabályozási elemek – informatív 
elemek – változása, változtatása nem igényel rendezési terv módosítást. Ide tartoznak a táji, 
természeti, régészeti, építészeti értékvédelem országos jelentőségű elemei. 

 
5 .  A  t e r ü l e t - h a s z n á l a t  r e n d s z e r e  

5. § 
 

(1) Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt területen - az OTÉK szerint – az alábbi megnevezésű, és jelű terület-
felhasználási egységek találhatók. 

 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET :  
 
LAKÓTERÜLETEK 

nagyvárosias lakóterület     Ln 
kisvárosias lakóterület      Lk 
kertvárosias lakóterület      Lke 
falusias lakóterület      Lf 
 

ÜDÜLŐTERÜLETEK 
üdülőházas üdülőterület     Üü 
hétvégi házas üdülőterület    Üh 

VEGYES TERÜLETEK 
településközponti vegyes terület   Vt 
központi vegyes terület     Vk 

 
 
GAZDASÁGI TERÜLETEK 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület  Gksz 
ipari gazdasági terület     Gi  

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
különleges terület (temető, kegyeleti park)  Kt 
különleges terület (sportterület)   Ks 
különleges terület (hulladékkezelés)   Kh   
különleges terület (kórház, szanatórium)  Kk 
különleges terület (strandfürdő)   Kf 
különleges terület (bánya)    Kb   
különleges terület (állatmenhely)   Ka 

 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET :  
KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 

közúti közlekedési terület    KöU 
kötöttpályás közlekedési terület   KöV 

ZÖLDTERÜLET        Z 
ERDŐTERÜLETEK 

védelmi erdőterület     Ev 
gazdasági erdőterület     Eg 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
kertes mezőgazdasági terület    Mk 
általános mezőgazdasági terület   Má 
korlátozott mezőgazdasági terület   Mák 



VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET      V 
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

 különleges terület (sportterület)   Ks1 
 

(2) A terület-felhasználási egység területe – amennyiben annak több felhasználási módú, vagy építési 
feltételű része van – övezetekre, illetve építési övezetekre tagolódik. 

(3) Az övezetek, építési övezetek területe telkekre, építési telkekre és ezek megközelítését biztosító 
kiszolgáló köz-, illetve magánutakra bontható. 

 
I I .  F e j e z e t  

B e é p í t é s r e  s z á n t  t e r ü l e t e k  
 

6 .  Á l t a l á n o s  s z a b á l y o k  
6. § 

(1) A szabályozás módszere szerint elkülönül a beállt, már kialakult terület - jele: K - a változásra váró, 
rekonstrukciós terület – jele: R - és a még beépítetlen, beépítésre tervezett terület – jele: T. 

(2) A kialakult területen a meglévő környezethez való illeszkedés a fő szabály, illeszkedés a beépítés 
paramétereinek vonatkozásában. Az 1. számú mellékletben megadott övezeti paraméterek az illeszkedés 
jogán sem átléphető korlátot jelentik. 

(3) A rekonstrukciós terület fogalma azt jelenti, hogy egy korábban már beépített terület rendeltetését, vagy 
beépítési paramétereit a szabályozási terv megváltoztatja. Ez esetben a területen hosszabb időszakon át a 
régi és az új elemeket vegyesen tartalmazó beépítés lesz a jellemző. Ezért az 1. számú mellékletben leírt 
övezeti korlátok és a szabályozási terv képezik a fő szabályt. Ahol ezek az illeszkedés szempontjából nem 
adnak elegendő 
eligazítást, ott elvi engedélyezési tervben kell tisztázni a beépítés 
paramétereit.  
Azon területek esetében, amelyek változatlan területfelhasználás mellett kerülnek rekonstrukció alá, az 
övezetre vonatkozó, e rendelet 1. számú mellékletében rögzített paraméterek, határértékek az övezetekben 
megvalósuló új beépítésre vonatkoznak.  
Azon rekonstrukciós területekre, melyeket a szabályozási terv funkcióváltásra ítél, a korábbi 
területfelhasználási módba illeszkedő jelenlegi tevékenységek a meglévő épülettömegeken, illetve az új 
paraméterek által megszabott határértékeken belül tovább folytatható.  
Ahol egy ilyen területen a tervezett új beépítés közelében már van új megvalósult építkezés, ott az 
illeszkedés szempontjából minden esetben az új beépítés a mérvadó.  
 

(4) Ahol a szabályozási terv telekalakítási terv készítési kötelezettséget ír elő, e terveken meg kell határozni és 
jelölni kell az építési helyet, a tetőformát és hajlásszöget, indokolt esetben annak legnagyobb szélességét és 
anyagát is. 
 

(5) A terület-felhasználási egységeken belül - az értékvédelmi területek kivételével - telekalakítási 
engedélyezési eljárás keretében 50 m-t meg nem haladó hosszúságú kiszolgáló út alakítható ki a 5. § (3) b. 
bekezdésben leírt eljárás szerint. 

(6) A területen az adott építési övezetben megengedett funkciót nem zavaró közmű létesítmények – 
transzformátorház, gáznyomás-szabályozó - számára önálló telek is kialakítható.. 

(7) A meglévő telek akkor is beépíthető, ha a telek területe és szélessége az építési övezetben megengedett 
helyett, csak az 1. számú mellékletben zárójelben szereplő értéket éri el. 

(8) Meglévő telekcsoport újraosztásakor a 5. § (3) bekezdésben leírt eljárás keretében az 1. számú mellékletben 
zárójelben szereplő telekméretek is létrehozhatók, illetve beépíthetők. 

(9) Az építési övezetre megengedett legnagyobb beépítettséget meghaladó meglévő épületen építési engedély 
köteles munka csak az 1. számú mellékletben zárójelben meghatározott beépítési mértékig és csak a 
tömegén belül folytatható.  



(10) A lakóterületeken telkek szabályozási tervben jelölt be nem építhető része, illetve a lakótelkek 
homlokvonalától 50 méternél távolabb eső része a beépítettség és a zöldfelületi arány számítása során csak 
nem vehető figyelembe. 

(11) A telkek beépítése során az előkert méretét környezetében meglévőhöz alkalmazkodóan, újonnan 
kialakított telekcsoportnál pedig a telekalakítási tervben meghatározottak szerint, illetve az OTÉK alapján 
kell biztosítani. A telekalakítási tervet – függetlenül a kialakítani kívánt telkek számától – az 
önkormányzati főépítésszel véleményeztetni kell. 

(12) A szint alatti beépítés nem haladhatja meg az adott építési övezetre megengedett beépítés kétszeresét, 
kivéve, ha annak tetőfelülete legalább 50cm vtg. földtakarással és növényzettel telepített. 

(13) Beépítésre szánt területen az építési helyet általános szabályként az OTÉK  határozza meg. 
Ahol a szabályozási terv az előkertet kifejezetten meghatározza, az előkert méretét a szabályozási tervben 
rögzítettek szerint kell biztosítani.  
Szabadon álló beépítés esetén, ha az oldalkert közterülettel határos, az épület az OTÉK-ban meghatározott 
helyett ezen oldalhatáron is létesülhet. 

(14) Lakó és településközponti vegyes területen – a tömbtelket és a telepszerű beépítést kivéve - új épületet a 
teleknek a közút felöli 50 méteres sávjában kell elhelyezni.  

(15) A hátsókert azokban az építési övezetekben építhető be, amelyekben a megengedett beépítés 50 %, vagy 
annál több és oldalhatáron álló, vagy zártsorú beépítés van előírva. Az e feltételnek meg nem felelő 
meglévő hátsókerti beépítések megtarthatók és újjáépíthetők. Az újonnan létesülő hátsókerti épületet az 
utcai épület takarásában kell elhelyezni 

(16) Bármely építési övezet telkén lakásonként legalább 20 m2 zöldfelületet kell biztosítani.  

(17) Meglévő úszótelkes beépítési területen az adott övezetre előírt övezeti paraméterek teljesülését a teljes 
tömbre kell vizsgálni.  
 

(18) A város teljes egybefüggő belterületén az építés akkor engedélyezhető, ha a közművesítettség a vonatkozó 
hatályos jogszabályok szerint teljes mértékű.  
Kivételt képez ez alól olyan létesítmény engedélyezése, mely rendeltetése alapján közműcsatlakozást nem 
igényel.  
Részleges közművesítés esetén engedélyezhető építés a szennyvízhálózat kiépüléséig - Kisbattyán és Zobák 
puszta belterületén, továbbá az Attila u., Bocskai u., Bajcsy-Zsilinszky u., Sóstói u., Dugovics u., Hunyadi 
u., Esze Tamás u., Hízlalda utca, Ipari út azon részein, melyek szennyvízelvezetése nem megoldható illetve 
gazdaságtalan - valamint külterületi építés esetén. 
 

(19) A város területén legfeljebb 1,8 méter magas, áttört jellegű, természetes anyagok felhasználásával épített 
utcai kerítés létesíthető.  
 

7 .  L a k ó t e r ü l e t e k  ( L )  
7. § 

(1) A területek elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, de elhelyezhető más az OTÉK 
vonatkozó paragrafusaiban megengedett funkciójú épület is az ott meghatározott feltételekkel 
Falusias és kertvárosias lakóterületen telkenként legfeljebb 2 lakás létesíthető. Kivételt képez ez 
alól a szabály alól az az eset, amikor ezen lakóterületeken a meglévő oktatási, egyházi vagy más 
közcélú épület átalakításával kívánnak létrehozni lakóépületet. Ebben az esetben lakásonként 
legalább 20m2 zöldfelületet kell biztosítani.  

(2) Azon kialakult építési övezetekben, ahol a belterületi szabályozási tervlap hátsó építési 
határvonalat jelöl, a beépítettség és a zöldfelületek számításánál csak a korlátozással nem érintett 
telekrész területe vehető figyelembe. 

(3) Falusias, kertvárosias lakóterületen üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető. 

(4) A területek építési övezetein az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb 
telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi 



arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

(5) Lakóterületen – a főépületen - a tetőfedés anyagaként hullámpala, és fém- ill. üvegszál-erősítésű 
műanyag hullámlemezfedés – a cserepes rajzolatú lemezfedés kivételével - nem létesíthető. 

(6) A nagyvárosias lakóterületekre vonatkozó előírások:  
- a területre vonatkozó építési paramétereket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza   
- új önálló garázsépítmény csak az Lngk övezetben létesíthető  
- légkondicionáló berendezés loggiával rendelkező lakás esetében  csak a loggia takarásában 
helyezhető el 

(7) A kertvárosias lakóterületekre vonatkozó előírások:  
- a területre vonatkozó építési paramétereket e rendelet 1. számú melléklete  
  tartalmazza   
- meglévő, már beépített területeken csak magastető létesíthető, 35-450  
   tetőhajlással  
-  új  tömbök  beépítésénél  a  tetőhajlást  és  a  fedési  anyagot  a  készítendő elvi        építési  
engedélyezési terv keretében kell meghatározni. 

(8) A falusias lakóterületre vonatkozó előírások:  
-  a területre vonatkozó építési paramétereket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza   
-  meglévő, már beépített területeken csak magastető létesíthető, 25-450  
   tetőhajlással   
- gazdasági célú épületek esetében a megengedett átlagos  
   építménymagasság 4,5 méter lehet. 

 
 

8.  V e g y e s  t e r ü l e t e k  ( V k ,  V t )  

8. § 
(1) A területeken az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el, de nem létesíthető, nem 

bővíthető raktározási, nagykereskedelmi és termelési célú épület és gépjárműtároló – a személygépjármű 
tároló kivételével.  

(2) A területek építési övezetein az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, 
azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a 
megengedhető legnagyobb építménymagasságot az 1. számú melléklet tartalmazza.  
 

(3) A szabályozási terv által rekonstrukciós területek (VtR jelű) területeken építési engedély csak kétlépcsős 
eljárás keretében adható ki, ahol az eljárás első lépcsőjét az elvi építési engedélyezési eljárás jelenti.  
 

9 .  Ü d ü l ő t e r ü l e t e k  ( Ü )  

9. § 
 

(1) Az üdülőterületen a következő területek találhatók: 
 
üdülőházas terület   Üü 
hétvégi házas terület   Üh 
 

(2) Az ÜhK1 építési övezetben a telekegyesítés kivételével telekalakítás nem végezhető.  
 

(3) Az Üüe övezet üdülőhelyi ellátási létesítmények, építmények elhelyezésére szolgál. A területen - az Üüe-
T1 övezet kivételével – üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.  

(4) A meglévő telek akkor is beépíthető, ha a zárójelben szereplő telekterületet és szélességet eléri. 



(5) Az övezetre megengedett legnagyobb beépítettséget meghaladó meglévő beépítés (talajfedettség) a telken 
újraépíthető a zárójelben szereplő korlátig. Az ezt meghaladó beépítés csak a meglévő tömegen belül 
korszerűsíthető. 

(6) Az üdülőterületeken személygépkocsi-tároló önálló épületként nem, csak a főtömeggel egybeépítetten 
létesíthető.  

(7) Az Üh1 és Üh2 építési övezetben – amennyiben erre legalább 600m2 területű telek áll rendelkezésre, vagy 
az előzetesen kialakításra került – lakóépület is építhető.  

(8) Az üdülőterületekre vonatkozó további előírásokat jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 

1 0 .  G a z d a s á g i  t e r ü l e t  ( G )  
10. § 

(1) A gazdasági területen az alábbi területek találhatók:  
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület   Gksz   
ipari gazdasági terület    Gi  
 

(2) A területek övezetein az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt 
beépítési módját, a legnagyobb beépítettségét és legkisebb zöldfelületi arányát, továbbá a megengedhető 
legnagyobb építménymagasságot az 1. számú melléklet tartalmazza. 

(3) A rekonstrukciós (GkszR jelű) és tervezett (GkszT jelű) területeken építési engedély csak kétlépcsős eljárás 
keretében adható ki, ahol az eljárás első lépcsőjét az elvi építési engedélyezési eljárás jelenti.  
 

1 1 .  K ü l ö n l e g e s  t e r ü l e t e k  ( K )  
11. § 

A különleges területeken az alábbi területek különböztethetők meg: 
különleges terület (temető)    Kt 
különleges terület (sportterület)   Ks 
különleges terület (hulladékkezelés)  Kh   
különleges terület (kórház, szanatórium)  Kk 
különleges terület (strandfürdő)   Kf 
különleges terület (bánya)    Kb   
különleges terület (állatmenhely)   Ka 
 
 

12.  Kt  j e l ű  t e m e t ő i  é s  k e g y e l e t i  p a r k i  t e r ü l e t  

12. § 

(1) A területen épület csak a temetést szolgáló funkcióval létesíthető. 

(2) A temető telekhatárán belül többszintes növényállományt kell telepíteni táj- és kertépítész tervező 
bevonásával. 

(3) A temető 50 m-es környezetében kegyeletet sértő épület nem helyezhető el. 

(4) A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb 
beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb 
építménymagasságot az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az építménymagassági korlát túlléphető 
harangláb, illetve ravatalozóhoz tartozó torony esetében 10 m-es magasságig. 

 

1 3 .  K s  j e l ű  s p o r t t e r ü l e t  

13. § 

(1) A területen a sportolást és a használók ellátását szolgáló létesítmények 
helyezhetők el.  



(2) A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb 
beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb 
építménymagasságot az 1. sz. melléklet tartalmazza.   
 

1 4 .  K h  j e l ű  h u l l a d é k  e l h e l y e z é s i  t e r ü l e t  

14. § 

(1) A területhez a városi szennyvíztelep, a szeméttelep és a hulladékudvar tartozik. 

(2) A területen csak a hulladékok elhelyezésére, ártalmatlanítására és hasznosítására szolgáló telephely, épület, 
vagy műtárgy létesíthető. 

(3) A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb 
beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot 
az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

1 5 .  K k  j e l ű  k ó r h á z i  t e r ü l e t  

15.§ 

(1) A területbe a városi kórház és a szanatórium területe tartozik.  

(2) A területen a telek területét csökkentő telekalakítás nem  
engedélyezhető. 

(3) A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb 
beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot 
az 1. sz. melléklet tartalmazza.  
 

1 6 .  K f  j e l ű  s t r a n d f ü r d ő  t e r ü l e t  
 

16. § 
 

(1) A területbe a sikondai strand, élményfürdő és szálloda területe tartozik.  
 

(2) A területen telek nem alakítható.  
 

(3) A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb 
beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot 
az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

 
 
 

1 7 .  K b  j e l ű  b á n y a t e r ü l e t  

17. § 
 

(1) A területbe a kőbánya területe tartozik.  

(2) A területen telek nem alakítható. A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt 
beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető 
legnagyobb építménymagasságot az 1. sz. melléklet tartalmazza.   
 

1 8 .  K a  j e l ű  á l l a t m e n h e l y  t e r ü l e t  

18. §  
 

A terület a tervezett állatmenhely létesítményeinek elhelyezésére szolgál. A létesítményre vonatkozó részletes 
szabályokat e rendelet 1.sz. melléklete illetve a város állattartási rendelete állapítja meg.  
 



I I I .  F e j e z e t  
B e é p í t é s r e  n e m  s z á n t  t e r ü l e t e k  

1 9 .  K ö z l e k e d é s i  é s  k ö z m ű t e r ü l e t  ( K )  
19. § 

(1) A közlekedési és közmű terület a következő övezetekre oszlik: 

- országos mellékutak és városi főközlekedési utak övezete KöU1 

- városi gyűjtőutak övezete     KöU2 

- egyéb kiszolgáló utak övezete     KöU3 

- nagyobb gépkocsi-várakozó területek övezete   KöU4 

- sétálóutcák (csillapított forgalmú utak) övezete   KöU5 

- helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar övezete   KöU6 

- kötöttpályás közlekedés övezete     KöV 

(2) A KöU5 sétálóutcák övezetében az áruszállítást időtartamkorlátozással, a személygépkocsi-
várakozóhelyek megközelítését csak célforgalmat megengedve kell szabályozni.  

(3) A KöU6 autóbusz-pályaudvar övezetében a forgalmi épületen túlmenően kereskedelmi, 
szolgáltató és vendéglátási funkció is elhelyezhető. Az övezetben a beépítettség mértéke legfeljebb 
60%, a szintterületi mutató értéke legfeljebb 2,0, a legnagyobb átlagos építménymagasság 12,5 
méter lehet.  

(4) Transzformátorállomás, gáznyomás-szabályozó építménye a területen elhelyezhető az illetékes műszaki 
biztonsági hatóság szakhatósági hozzájárulásával. 

(5) Többlakásos lakóépületeken épületenként és szolgáltatónként egy műsorvételi antenna helyezhető el.  

(6) Újonnan létesített utak szélességének a következő táblázat szerinti értékeket kell érni.  
 

 elválasztott forgalom esetén vegyes használatú 

Városi fő gyűjtőutak belterületi szakaszán 30,0m - 

Kiszolgáló utak belterületen 12,0m 6,0m 

Kiszolgáló utak kertes mg. területen  6,0m 

Kiszolgáló utak egyéb beépítésre nem szánt 
területen 

3,0m 

 

(7) A kötöttpályás közlekedési övezet területén csak a vasúti üzemmel összefüggő épületek helyezhetők el.  

2 0 .  Z ö l d t e r ü l e t  ( Z )  
20. §  

 
(1) A zöldterület fásított és részben növénnyel betelepített, járműforgalom elől elzárt közterület. A szabályozás 

alá vont területen lévő zöldterületek az alábbi övezetekbe sorolhatók:  
 
- általános célú zöldterület     Z1  
- speciális célú zöldterület     Z2  
 

(2) A zöldterületen belül a zöldfelületnek 75%-ot, a lombkorona fedettségnek 50%-ot (10 éves fáknál, vagy 
annál idősebb) kell elérnie.  
 



(3) A Z1 jelű általános célú zöldterületen épület, építmény legfeljebb 
2 %-os beépítettséggel, 4,5 méteres építménymagassággal helyezhető el.   

(4) A Z2 jelű speciális célú zöldterület a mecsekfalui szabadidőpark és a sikondai tó szigetének területét foglalja 
magában. E területen épület legfeljebb 5 %-os beépítettséggel, 4,5 méteres építménymagassággal helyezhető 
el. 

2 1 .  E r d ő t e r ü l e t  ( E )  
21. § 

(1) A területen lévő erdők rendeltetésük szerint   
  gazdasági célú erdőterület    Eg 
  védelmi célú erdőterület     Ev 
  egészségügyi-turisztikai célú erdőterület   Et 
  lehetnek.  

(2) A védelmi, gazdasági és egészségügyi-turisztikai rendeltetésű erdőben a körzeti erdőtervben 
jóváhagyott fahasználati és erdőfelújítási  
módok engedélyezhetők. Ettől eltérő használati, felújítási módok az  
 erdészeti hatóság engedélyével, településvédelmi rendeltetésű erdők esetén az önkormányzat 
jegyzőjének szakhatósági közreműködésével engedélyezhetők.  
 

(3) A 100000 m2–t meghaladó nagyságú földrészleten az Ee jelű területen az erdei oktatást, pihenést 
szolgáló épületek helyezhetők el 3%-os beépítettséggel, épületenként 500 m2-nél nem nagyobb 
beépített területtel és 7,5 m-nél kisebb építménymagassággal. 

(4) A (3) bekezdésben a beépíthetőség feltételeként megfogalmazott földrészlet 
területszámításánál figyelembe vehetők az egymástól csak út által elválasztott, azonos 
tulajdonban álló, az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon bejegyzett területek is. 
Az így kialakult telekcsoport figyelembevételével kiszámolható mértékű beépítés 
létrehozható a csoportot alkotó földrészletek egyikén is, ha ott ez által a beépítés nem haladja 
meg az 5 %-ot, és ha a telekcsoport többi tagjára a szükséges mértékben építési korlátozás 
kerül bejegyzésre.   

2 2 .  M e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t  ( M )  
22. §  

 
(1) A mezőgazdasági területen belül az alábbi terület-felhasználási egységek találhatók: 

 
általános mezőgazdasági terület     Má 
korlátozott használatú mezőgazdasági terület   Mák 
rét-legelőterület     Mg 
kertes mezőgazdasági terület     Mk 

 
(2) Termőföldet más célú hasznosítással járó beruházás céljára csak kivételesen – elsősorban a 

gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni. A más irányú 
hasznosításhoz meg kell kérni a talajvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását. Az 
igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 
  
Termőföld más célú hasznosítását a termőföld védelméről szóló jogszabályok előírásai alapján a 
területileg illetékes földhivatal engedélyezi.  
 

(3) A területen lakóépület csak birtokközpont részeként helyezhető el.  
 
 

(4) Az OTÉK által értelmezett mezőgazdasági birtokközpont csak az Má jelű területen helyezhető el. 
A birtokközpont beépített területe nem haladhatja meg a birtoktest területének 3,0 %-át, illetve a 
birtokközpont elhelyezésére szánt földrészleten a 45 %-ot. A birtokközpont telkén az ahhoz 



tartozó földrészletek művelésével kapcsolatos tároló- feldolgozó- és állattartó épületek, valamint 
egy, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el, legfeljebb 7,5 méteres építménymagassággal. 
A egengedett homlokzatmagasságot az építési hatóság technológiai berendezés, építmény 
esetében a fent jelzettnél nagyobb értékben is meghatározhatja.  
 

(5) Az Má és Mák jelű övezetekben 10,0 m-nél keskenyebb elő-, oldal- és hátsókert nem alakítható 
ki.  

2 3 .  Á l t a l á n o s  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t  ( M á )  
23. § 

A területhez azok a mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél az alapfunkciót nem korlátozza a 
környezet- és tájvédelmi, ökológiai érdek.  

2 4 .  K o r l á t o z o t t  h a s z n á l a t ú  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t  ( M á k )  
24. § 

(1) Az Mák jelű területek korlátozott használatú mezőgazdasági területek, ahol az alapfunkció 
mellett a környezet-, tájvédelem, ökológiai érdekek is jelentősek. 

(2) Az terület földrészletein a legeltetéses állattartás és a terület fenntartásához szükséges 
létesítmények helyezhetők el.  

(3) Az övezeten belül a művelési ág nem módosítható szántóra, szőlőre, gyümölcsösre. 
 

2 5 .  R é t - l e g e l ő t e r ü l e t  ( M g )  
25. § 

 
A területen a legeltetéses állattartással kapcsolatos, tájba illő tömegű és anyaghasználatú, szabadon 
álló építmények helyezhetők el, az OTÉK 29. §-ban előírt szabályok betartásával, legfeljebb 4,5 
méteres homlokzatmagassággal és 3 %-os beépítettséggel. A megengedett építménymagasság 
technológiai berendezés, építmény esetében legfeljebb 10m lehet. 

 
 

2 6 .  K e r t e s  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t  ( M k )  
26. § 

A területen a szőlő- és gyümölcstermesztéssel, ezek feldolgozásával és tárolásával, kapcsolatos, tájba 
illő tömegű és anyaghasználatú, szabadon álló építmények helyezhetők el, vonatkozó jogszabályok 
betartásával, legfeljebb 4,5 méteres építménymagassággal és 3 %-os beépítettséggel. A megengedett 
építménymagasság technológiai berendezés, építmény esetében legfeljebb 10m lehet. 

2 7 .  V í z g a z d á l k o d á s i  t e r ü l e t  ( V )  
27. § 

(1) A V jelű vízgazdálkodási terület a vízművek, az állandó vízfolyások és állóvizek, területét és partját, 
valamint a hullámtereket és vízjárta területeket foglalja magában. 

(2) A vízfolyások mentén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a vízgazdálkodási szakfeladatok 
ellátására mindkét parton a partéltől számított 6 méteres kezelési területet kell biztosítani.  
 

2 8 .  K ü l ö n l e g e s  s p o r t t e r ü l e t  ( K s 1 )  
28. § 

(1) A Ks-1 jelű sport- és szabadidő területen állandó építmény – a terület fenntartására, az élővilág 
gondozására szolgáló építmények kivételével – nem helyezhető el. Ezen övezet területének 
80%-án ligetes, fásodott, bokorfás területként kell kialakítani illetve megtartani. Az övezetben 



szilárd burkolatú út nem létesíthető. A lélegző burkolatú illetve útfelületű utak aránya legfeljebb 
az igénybe vett terület 20%-át teheti ki.  

(2) A terület legfeljebb 1,5%-os mértékig építhető be. Az átlagos építménymagasság legfeljebb 
4,5m lehet. Az anyaghasználatot és a tömegformálást a táji adottságoknak megfelelően kell 
megválasztani és ezt a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájbaillesztési munkarészben kell 
igazolni. 

(3) A Ks-1 jelű sportterületen a 0156 hrsz., Natura 2000 hálózat részét képező ingatlan mentén, 
annak teljes hosszában 50m széles védelmi zónát kell kialakítani, ahol a jelenlegi állapotokat 
kell fenntartani, azt a tervezett sporttevékenység semmilyen formában nem érintheti  

 
I V .  F e j e z e t  

É r t é k v é d e l e m  

2 9 .  T á j  é s  t e r m é s z e t v é d e l e m  
29. § 

(1) A táji és természeti értékek országos vagy helyi jelentőséggel bírhatnak. A helyi védelem alá vont természeti 
értékeket a rendelet 4. sz. függeléke sorolja fel.  
 

(2) A helyi jelentőségű természetvédelmi területet érintő engedélyezési eljárási szabályokat a 4. § tartalmazza.
  
 

(3) A táj-és természetvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok általános előírásain túl, az országosan 
védett természetvédelmi, Natura 2000, természeti területbe és kijelölt védőövezet területeibe 
tartozó,különösen erdő, gyep művelési ágú földrészleteken területhasználat változtatás (művelési ág 
változtatás, termelésből való kivonás, valamint sziklás terület művelésbe vonása) az illetékes KTVF 
engedélyével, illetve szakhatósági hozzájárulásával valósulhat meg, az illetékes TVF-el való egyeztetés 
alapján.  
Ugyanakkor a nemzeti ökológiai hálózat részét, valamint kijelölt védőövezeteit képező földrészleteken telek 
beépítés, ill. termőföld véglegesen más célra való hasznosítása csak kiemelten fontos közérdekből,vagy 
különösen az erdő, gyep terület fenntartásához szükséges és különösen indokolt, agro-ökológiai 
gazdálkodást biztosító, nem üzemi erdészeti, agrár építmények (pl. erdészház, takarmánytároló, karám, 
közvetlenül szükséges járulékos nem szilárd útpályaszerkezetű út, meliorációs, vízrendezési, öntözési 
építmények), kiemelten fontos közérdekű öko-turisztikai építmények építése céljából engedélyezhető, 
figyelemmel hatályos jogszabályokra.  

(4) Az ökológiai hálózatba tartozó földrészleteken telekmegosztás, telekcsoport újtaosztása telekalakítással, 1,0 
ha-nál kisebb új telek nem alakítható ki.  

(5) Vízépítési építmények ill. megvalósítani tervezett építmények, építési munkák, beavatkozás tervezetek 
esetén, az előző bekezdések szerinti előírásokat, a rájuk vonatkozó külön jogszabályok szerinti speciális 
rendelkezések figyelembe vételével lehet érvényesíteni.  

(6) Az SZ-1 jelű külterületi szabályozási tervlapon feltüntetett tájképvédelmi zóna területén belül – az övezet 
általános előírásain túlmenően – csak tájba illő anyaghasználatú és formálású, legfeljebb 300m2 alapterületű 
épület létesíthető. Az épület építési engedélyezési terveit a hatályos jogszabályok szerinti tartalmú 
tájbaillesztési dokumentációval kell kiegészíteni.  
 

(7) Tájképvédelem alatt álló területen újonnan létesülő elektromos és közvilágítási vezetékeket földkábeles 
megoldással kell létesíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, a nyomvonalat illetve az oszlopok anyagát a 
tájképvédelmi követelmények figyelembe vételével kell meghatározni. 

(8) Natura 2000 területtel szomszédos földrészleten – még beépítésre szánt terület esetén is – a telekhatártól 
10m – a Ks1 jelű területen 50m – védőtávolság betartásával helyezhető el épület, építmény 

 
3 0 .  A  r é g é s z e t i  l e l ő h e l y e k  v é d e l m e  

30. § 



(1) A régészeti védelem szempontjából háromféle terület különböztethető meg:  

a) védetté nyilvánított lelőhely területe, 

b) nyilvántartásba vett lelőhely területe és  

c) régészeti érdekű terület, ahol régészeti lelet előkerülése várható vagy feltételezhető. 

 

(2) Amennyiben a város közigazgatási területén bárhol – a nyilvántartott régészeti lelőhelyeken és a 
régészeti érdekű területeken kívül – építkezés vagy művelés kapcsán régészeti leletek vagy 
objektumok kerülnek elő, a munkálatokat fel kell függeszteni és értesíteni kell a Baranya megyei 
Múzeumok Igazgatóságát és a kulturális örökség védelméért felelős szakhatóságot. 

(3) Az (1) bekezdésben megnevezett területeket a 3. számú melléklet tartalmazza  

(4) A Pécsi út-Sallai utca kiváltására tervezett új gyűjtőút tervezett teljes hosszára – az út részletes 
megtervezését megelőzően – terepbejárási dokumentációt is tartalmazó örökségvédelmi 
hatástanulmányt kell készíteni. 

 

3 1 .  A z  é p í t é s z e t i  ö r ö k s é g  v é d e l m e  
31. § 

(1) Az építészeti örökség értékei országos, vagy helyi jelentőséggel bírhatnak. Az országos 
jelentőséggel rendelkezőket - a műemlékeket - és az azokkal kapcsolatos előírásokat országos 
érvényű jogszabályok határozzák meg. 
A városban található műemlékeket a HÉSZ függeléke sorolja fel. 

(2) Az országosan védett (műemlék) épületen és telkén az építési hatóság jogkört az örökségvédelmi 
hatóságot gyakorolja, a műemléki környezetben az építési engedélyezési eljárásokba az építési 
hatóság az örökségvédelmi hatóságot köteles szakhatóságként bevonni.  
 

(3) A műemlékekre és a műemléki környezetben elhelyezkedő épületekre, telkekre vonatkozóan a 
vonatkozó jogszabályok előírásait be kell tartani. 

(4) Az építészeti örökség helyi védelmének tárgyát azok az értékek képezik, amelyeket jelen 
szabályzat 1.sz. függeléke, illetve az Önkormányzat rendelete településtörténeti, helyi építészeti, 
néprajzi, vagy termeléstörténeti értéke miatt védendőnek minősít, továbbá amely országos 
védelemre nyert felterjesztést – a védelemről szóló határozat meghozataláig.  

(5) A helyi védelemnek két fajtája van: területi és egyedi. Az egyedi védelem kiterjedhet az építmény 
teljes külső megjelenésére (H1), vagy az építmény valamely részértékére (H2)  

(6) Az egyedi védelem alá vont építmények jegyzékét és a védendő elemek leírását, illetve azok 
javasolt módosítását a rendelet függeléke tartalmazza.   

A szabályozási tervben jelölt helyi értékvédelmi területen az általános érvényű szabályokon kívül 
még az alábbiakat kell betartani: 

(7) Az új épületek, vagy épületbővítések helyét, tömegét és annak arányait az épület környezetében 
lévő, hagyományosan kialakult beépítési formához kell igazítani, amit az engedélyezési tervben a 
második szomszédokat is bemutató utcaképpel, vagy fotómontázzsal kell igazolni.  

(8) A homlokzat színezését – előzetes önkormányzati főépítészi egyeztetést követően - a területen 
lévő védett épületekkel összhangban az elsőfokú építési hatóság döntése szerint kell elvégezni.  

(9) Nem létesíthető fém kémény.  
 

(10) Helyi védelem alá vont építmény bontására a védettség megszüntetését követően kerülhet sor. A 
megszüntetés építész szakvélemény alapján, történhet, a települési illetve kistérségi főépítész, 



ezek hiányában a megyei főépítész és az örökségvédelmi hatóságszakvéleményének birtokában.
  

(11) Az egyedi védelem alatt álló épület telkén és a helyi védelmi területen építési engedélyhez kötött 
az előtető, az épülethez rögzített napvédő tető, a 0,5 m2-t meghaladó területű reklám, a TV 
antenna és parabola antenna létesítése. 

 
V .  F e j e z e t  

K ö r n y e z e t v é d e l e m  

3 2 .  Á l t a l á n o s  k ö v e t e l m é n y e k  
32. § 

(1) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati 
módját lehetetlenné teszik.   

(2) A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-
ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a 
környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek 
betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint.   
 

(3) Azokon a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséggel rendelkező ingatlanokon, melyek 
közelében a szennyvíz-elvezető hálózat még nem épült ki – de a vezetékes ivóvíz kiépítése a 
szolgáltató engedélyével megoldott – a tulajdonos (bérlő) köteles a keletkezett folyékony 
hulladékot egy ideiglenes tárolásra alkalmas vízzáró tárolóba vezetni, gyűjteni és annak 
ártalmatlanító helyre történő elszállításáról gondoskodni.  
 

(4) A csapadékvíz elvezetéséről minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A 
vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek 
betartásával szabad csapadékvizet bevezetni. 

(5) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében 
érvényesíteni kell az előírásokat és a „jó mezőgazdasági gyakorlat” szabályait  

(6) Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során 
védelmi övezetet kell meghatározni  

(7) A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák 
alkalmazását és a kevésbé vízigényes technológiákat.  
 

3 3 .  K ö r n y e z e t t e r h e l é s i  h a t á r é r t é k e k  

33. § 
(1) Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél, rekonstrukciójánál 

teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, 
valamint határértékeket  

(2) Élővízbe bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket be kell tartani.  

(3) Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása 
nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken.   

(4) Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti 
besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak 
megfelelő tájolással, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek 
teljesülését.  

(5) Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai 
berendezésektől és az épületen belül, vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységből eredő 



együttes zaj nem haladhatja meg az előírt határértékeket.  
 

3 4 .  S p e c i á l i s  e l j á r á s i  s z a b á l y o k  
34. § 

(1) Az egyes tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében a környezeti elemeket 
terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszűntetésére 
irányuló, az elérhető legjobb technológián alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárás során állapítja meg a környezetvédelmi hatóság.  

(2) A „környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek”-re környezeti hatás-vizsgálatot kell készíteni a 
vonatkozó jogszabályok szerint, és környezetvédelmi engedélyezési eljárást kell lefolytatni.   

(3) A település a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint „A” fokozottan érzékeny 
felszín alatti vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a 
kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése 
tilos.  

(4) A parti sávok, vízjárta területek használatáról és hasznosításáról szóló vízügyi követelményeket be kell 
tartani, valamint a szabályozási tervlapon szerepeltetett védősáv fennmaradását biztosítani kell.  

(5) Az álló vizek és vízfolyások partjától számított 50 m-es sávban külterületen - a halgazdálkodás céljait 
szolgáló építmények kivételével - épület nem helyezhető el és csak olyan mezőgazdasági termelés 
folytatható, amelyből káros anyag az élővízbe nem juthat. 

(6) Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.  

(7) A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése a környezeti 
kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a szakhatóságok előírásai szerint.   
 

(8) A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni kell. 
Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia 
kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról.    
 

3 5 .  Z ö l d f e l ü l e t e k  
35. §  

 

(1) A telek területének burkolatlan és be nem épített részét zöldfelületként kell kialakítani  
 

(2) A település zöldfelületeinek védelme érdekében belterületen – 1,3 m magasságban mért - 15 cm 
törzsátmérőnél vastagabb fa kitermelése közterületen illetve közcélokat ellátó zöldterületen 
kizárólag építési hatósági engedéllyel történhet, melyhez táj- és kertépítészi szakvéleményt kell 
csatolni.  

(3) Közterületen való építkezés, közmű-, útépítés nem károsíthatja a meglévő és tervezett 
növénysávot. 

(4) 18m közterület-szélességet elérő közutak mellett a közút kezelőjének legalább egy oldalon fasort 
kell telepíteni. 

(5) Építési, közmű- és útépítési munka engedélyezési tervéhez, amennyiben az meglevő, legalább 15 
cm törzsátmérőjű fát is érint, favédelmi tervet kell készíteni.  
 

(6) A növények telekhatártól való minimális telepítési távolsága: 

sövény, cserje esetén: 1,0 méter 
fa esetén:  

külterületen  a fa teljes kifejletkor várható koronaátmérőjének 2/3 része 
belterületen a fa teljes kifejletkor várható koronaátmérőjének 1/3 része 

erősen sarjadzó tövű cserje esetén: 2,0 méter  
 



(7) Gyalogos, kerékpáros és gépkocsi közlekedési nyomvonalak mellett, valamint a településképileg 
értékes látványok irányában, legalább 2,20 m törzsmagasságú, lehetőleg 2-szer iskolázott sorfa 
minőségű faiskolai anyag telepíthető. 

(8) Fasoroknak az épületek utcai homlokzatától való telepítési távolsága a 20 éves korban várható 
lombkorona-átmérő méretének legalább a 2/3-a.  

(9) Közlekedési utak burkolata mentén a fasort úgy kell telepíteni, hogy a 20 éves korban várható 
lombkorona az út űrszelvényébe ne lógjon be.  

(10) 18 m közterület szélességet elérő közutakon kétoldali fasort kell telepíteni.  

(11) A területen lévő fák kivágásuk esetén pótlandók. A pótlási értéket a Radó-féle módszer alapján 
kell kiszámolni 

(12) A telekre előírt zöldfelületnek legalább az 1/3-át egybefüggően kell kialakítani. 

(13) A telek zöldfelületébe parkoló, út, járda, terasz, nem számítható be, de beleszámít a nem szilárd 
(vízáteresztő) burkolatú kerti út 

(14) A pince, vagy pinceszint vagy tető felett legalább 50 cm földtakarással kialakított zöldfelületet a 
telek zöldfelületi arányának számítása során figyelembe kell venni 

(15) Az egyes beépítettségekhez tartozó legkisebb zöldterületi arányt az 1. számú melléklet 
tartalmazza.  
 

36. Közterületre kerülő építmények, tárgyak 
36. § 

Közterületen elhelyezésre kerülő építmények (pavilonok, utcabútorok, reklámtáblák és fényreklámok 
stb.) elhelyezése előtt be kell szerezni a Képviselő-testület illetékes bizottságának és a városi 
főépítésznek a véleményét.  

3 7 .  G é p j á r mű v e k  e l h e l y e z é s e  
37. § 

(1) Az építmények által keltett gépkocsi elhelyezési igényt az OTÉK szerint kell kiszámolni és a (2) 
bekezdésben meghatározott esetek kivételével kielégítésüket az építmény telkén kell biztosítani. 

(2) A parkolási igény kielégítésére - a lakás és szállásférőhely által keltett igény kivételével – az utak területe is 
figyelembe vehető, a tulajdonos illetve kezelő hozzájárulásával.  

(3) Tömbtelkes területeken a többlet parkolóhelyek biztosíthatóságát az egész tömbre készített 
parkolómérleggel kell igazolni. 

(4) Egy adott területen nem biztosítható gépjármű-várakozóhelyekkel kapcsolatosan az önkormányzat 
parkolási rendeletet alkothat, melyben a hiányzó várakozóhelyek megváltásáról is rendelkezhet.  
 

3 8 .  K ö z m ű v e s í t é s ,  h í r k ö z l é s  
38. § 

(1) Újonnan beépítésre szánt területen az építés engedélyezés feltétele a teljes közművesítettség.  

(2) Önálló távközlési antennatorony, szélerőmű nem helyezhető el, nem fejleszthető és nem korszerűsíthető 
belterületen, a szabályozási tervben jelölt helyi védelem alatt álló, természeti, régészeti érdekű területen és 
műemléki környezetben, valamint e területek 50 m-es környezetében. 

(3) Nagy- és középfeszültségű elektromos vezeték (légvezetékként), valamint 10m-nél magasabb önálló adó-
ill. antennatorony beépítésre szánt területen, kertterületen, országos és helyi jelentőségű természetvédelmi 
területen nem helyezhető el.  

3 9 .  T e l e k a l a k í t á s  



39. § 

(1) Telekalakítás csak akkor engedélyezhető, ha az általa érintett minden telek és a rajta már meglévő 
létesítmény a telekalakítás után is megfelel a rá vonatkozó övezeti előírásoknak. Meglévő 
telekcsoport újraosztásakor a táblázatban foglalt zárójeles értékek is figyelembe vehetők. 

(2) Az egyes teleknagyságokhoz megengedett legkisebb telekmélység és – szélesség értékeket az 1. 
számú melléklet tartalmazza. Meglévő telekcsoport újraosztásakor a táblázatban foglalt zárójeles 
értékek is figyelembe vehetők. 

 

V I .  F e j e z e t  
Z á r ó  r e n d e l k e z é s e k  

4 0 .  H a t á l y b a  l é p t e t ő  r e n d e l k e z é s e k  
40. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.  

 
4 1 .  Á t m e n e t i  r e n d e l k e z é s e k  

41. § 

E rendelet rendelkezéseit – amennyiben ez a kérelmező szempontjából kedvezőbb – a korábban 
keletkezett, de még el nem bírált ügyekben is alkalmazni lehet.  
 

4 2 .  H a t á l y o n  k í v ü l  h e l y e z ő  r e n d e l k e z é s e k  
42. § 

Hatályát veszti az építés helyi szabályairól szóló korábbi, 30/2010.(XII.16.) önkormányzati 
rendelet. 

 
 
Komló, 2012. december 12. 
 

dr. Vaskó Ernő       Polics József   
címzetes főjegyző       polgármester 



1. számú melléklet a …./2012. (XII. ….) önkormányzati rendelethez 
 



1. sz. függelék 
 

ÖRÖKSÉGVÉGELMI KATASZTER 
 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek   katasztere 
 
 Helynév Régészeti örökség Hrsz Védettség 
01 Komló-Mánfa, Kőlyuk Paleolit barlanglakás - Természetvédelmi? 
02 Komló, új köztemető É-Ny-

i része  
24804 

Késő bronzkori halomsíros 
kultúra telepe 

8303  
(EOV X96161 

Y588841) 

 
- 

03 Komló-Mecsekjánosi, 
Közüzemi völgy 
20396 

Római villa 0199/49-65, 
2815/6, 
2818/1, 

2819 
Védőövezet: 

0129, 
0199/66, 2806/4-
6, 2809, 2810/4, 
2811, 2818/2-3 
(EOV X96506 

Y588499) 

Minisztériumi rendelettel 
védett régészeti lelőhely 
 
 

 

04 Komló-Mecsekfalu, 
Szopoki rét 
24806 

Római villa 1520, 1521/29-30 
(EOV X94108 

Y587162) 

- 

05 Komló-Dávidföld, Zengő u. 
14. 
24808 

Késő római téglasír 1521/30 - 

06 Komló-Mecsekjánosi 
puszta 

Jánosi alsó és felsőfalu 
feltételezett helye 

0172/11  
- 

07 Komló-Mánfa Középkori Mánfa 
(Málfalva faluhelye) 

 
- 

 
- 

08 Komló-Monaj Elpusztult középkori falu 
(Monachy) feltételezett 
helye 

 
 
- 

 
 
- 

09 Komló Középkori Komló 
(Cumplow) falu helye 

 
- 

 
- 

10 Komló-Kisbattyán Római villa 681/1, 682/12, 
687, 

1162/29 

 
 
- 

11 Komló-Mecsekfalu 
(Szopok) 

Középkori Szopok falu 
helye 

020/10, 
023/4,8,9, 
023/11,29, 
1595/1-2, 
1596/1-2, 

1597-1603, 
1631-1640, 
1641/1-2, 
1643-1645 

 
 
 
 
- 

12 Komló-Kökönyös Középkori Kökönyös 
(Kwkenyes) falu 
feltételezett helye 

2338-39, 
2352-55, 
2419-20 

 
- 

13 Komló, Hasmányhegy 
73039 

XV. századi templomrom 
és valószínűsíthető temető 

943/1, 
959, 

960/2 
(EOV X93916 

X590092) 

 
Műemléki 

14 Komló Keményfalva (Kemefalua) 
falu feltételezett helye 

0128-21-22  
- 



15 Komló-Mecsekjánosi A középkori Csépán falu 
helye 

0105/1-7, 
0106/1-7 

- 

16 Komló-Zobákpuszta A középkori Zobák 
(Zabaguy) falu helye 

0276, 
5823, 

5824/1-2, 
5825, 

5826/1-2, 
5827/1 

5827/4-8 

 
 
 
- 

 

17 Komló-Sikonda A középkori Sikonda 
(Sicund) falu helye 

 
- 

 
- 

18 Komló-Mánfa templom Árpádkori templom - Műemléki 
19 Komló-Mánfa Középkori Peterde 

faluhelye 
- - 

20 Komló-Budafa Rácok falujának helye - - 
21 Komló-Újfalu Középkori Nova Villa 

település feltételezett helye 
 
- 

 
- 

22 Komló-Pécs-Budafa Középkori Budafa falu 
helye 

- - 

23 Komló (Mánfa vagy 
Kishajmás mellett) 

Elpusztult középkori Szent 
Imre falu feltételezett helye 

 
- 

 

 
- 

24 Komló-Gadánypuszta Középkori Gadány (Gadan) 
falu feltételezett helye 

 
- 

 
- 

25  Komló, Szögehegy 
52352 

 0248, 0249 
(EOV X95681 

Y591541) 

 

26 Mézes-rét  0268/6 
(EOV X95170 

Y592427) 

 

27 Mézes-rét II  0268/6 
(EOV X95342 

Y592289) 

 

 
Megjegyzés: A Komló jelenlegi közigazgatási határán kívüli régészeti emlékek kurzív, a   
 nyilvántartott régészeti lelőhelyek vastag szedéssel jelzettek 



2. sz. függelék 
 

HELYI VÉDELEM ALÁ VONT ÉPÍTETT ÉRTÉKEK KATASZTERE 
 

T E R Ü L E T I  É R T É K V É D E L E M :  
 

1 Komló, Városház tér egybefüggő szocialista-realista épületegyüttese (volt pártszékház, posta, 
polgármesteri hivatal, Béke szálló 
 

2 Komló, Templom tér, rk. templom, Május 1. Művelődési Ház és az azokat összekötő árkádsor 
 

4 Mecsekjánosi – a templom, plébánia és a kálvária környéke 
 

3 Kisbattyán – a teljes település 
 

4 Mecsekfalu – a templom környéke 
 

 
EGYEDI ÉRTÉKVÉDELEM 

O R S Z Á G O S A N  V É D E T T  M Ű E M L É K E K  
 

 utca/tér/házszám hrsz védendő érték 
 

védelem 

1 Régi temető: Majális tér 6. 959 
Műemléki 
környezet: 

943/1, 
960/1-2, 

918, 
919, 

956/2 

Templomrom, gótikus, 13-15. század M III 
198 

1311/ 
1964 

2 Mecsekjánosi, Iskola u. 35. 2545 
Műemléki 
környezet: 

2544/2, 
2546, 
2548, 
2582, 
2583, 
2584 

R.k. templom, klasszicizáló későbarokk, 
1810 

M III 
197 

22509/ 
1958 

3 Komló,Mecsekjánosi-
puszta 

0172/11 
védelmi 

környezet: 
0172/10, 
0174/2, 

0172/14, 0158, 
0173 

Jánosi Engel Adolf kastélya (604/0105/00
2/2010) 

 
 
 
 
 
 



 
 
HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM 
 
KOMLÓ – KISBATTYÁN 

 
 utca/tér/házszám hrsz védendő érték 

 
védelem 

1 
 

Fő u. 3 5641 gazdasági épület H-2 

2 
 

Fő u. 4. 5642/1 lakóház, gazdasági épület H-2 

3 
 

Fő u. 16. 5654 lakóház H-2 

4 
 

Fő u. 33. 5620 lakóház, gazdasági épület, utcai kerítés H-2 

5 
 

Fő u. 5615 Templom H-1 

6 
 

Fő u. 5615 Feszület H-1 

7 
 

Fő u. 5602 Feszület H-1 

 
KOMLÓ - MECSEKJÁNOSI 

 
sorsz utca/tér/házszám hrsz védendő érték 

 
védelem 

1 Fő u. 54. 2770 lakóház, gazdasági épület H-2 
2 Fő u. 60. 2767/1,2 lakóház H-2 
3 Fő u. 66. 2764 lakóház H-2 
4 Iskola u.29. 2542 lakóház H-2 
5 Iskola u.37. 2548 gazdasági épület H-2 
6 Iskola u.51. 2557 kovácsoltvas kapu H-2 
7 Iskola u.46. 2579 volt postaépület H-2 
8 Iskola u.35. 2545 rk. templom  
9 Iskola u.61. 2639/1 feszület H-1 
10  2802 feszület H-1 
11  2546 kálvária H-1 

 
KOMLÓ - ZOBÁKPUSZTA 

 
sorsz utca/tér/házszám hrsz védendő érték 

 
védelem 

1 Zobákpuszta  5827/1 lakóház H-2 
 
KOMLÓ - MECSEKFALU 

 
sorsz utca/tér/házszám hrsz védendő érték 

 
védelem 

1 Mecsekfalu 16. 1615 gazdasági épületek H-2 
2 Mecsekfalu 20. 1613 kovácsoltvas kerítés H-2 
3 Mecsekfalu 22. 1612 lakóház H-2 
4 Mecsekfalu 23d. 1610 gazdasági épület H-2 
5 Mecsekfalu 28. 1609 lakóház H-2 
6 Mecsekfalu 31. 1567 lakóház, gazdasági épület H-2 



7 Mecsekfalu 33. 1568/1 lakóház H-2 
8 Mecsekfalu 38. 1604 kovácsoltvas kerítés H-2 
9 Mecsekfalu 40. 1603 kovácsoltvas kerítés H-2 
10 Mecsekfalu 41. 1571 kovácsoltvas kerítés H-2 
11 Mecsekfalu 45. 1574 lakóház, gazdasági épület H-2 
12 Mecsekfalu 49. 1576 lakóház H-2 
13 Mecsekfalu 53. 1579 lakóház H-2 
14 Mecsekfalu 54. 1592 gazdasági épület, kútház H-2 
15 Mecsekfalu 55. 1580 gazdasági épület H-2 
16 Mecsekfalu 59. 1582 lakóház H-2 
17 Mecsekfalu 61. 1584 gazdasági épület H-2 
18 

 
volt szőlőhegy 1648, 

1649, 
1652, 
1653, 

présházak H-2 

19  8001/3 feszület 
 

H-1 

20  1667 feszület 
 

H-1 

 
KOMLÓ - MECSEKJÁNOSI 

 
sorsz utca/tér/házszám hrsz védendő érték 

 
védelem 

1 Fő u. 54. 2770 lakóház, gazdasági épület H-2 
2 Fő u. 60. 2767/1,2 lakóház H-2 
3 Fő u. 66. 2764 lakóház H-2 
4 Iskola u.29. 2542 lakóház H-2 
5 Iskola u.37. 2548 gazdasági épület H-2 
6 Iskola u.51. 2557 kovácsoltvas kapu H-2 
7 Iskola u.46. 2579 volt postaépület H-2 
8 Iskola u.35. 2545 rk. templom  
9 Iskola u.61. 2639/1 feszület H-1 
10  2802 feszület H-1 
11  2546 kálvária H-1 

Helyi védelem alá vont természeti értékek katasztere 
 
· 0128/18 hrsz. alatt felvett, a Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő 3,785 ha 

területen feltárt kettő miocénkori kőzetfal, „Mecsekjánosi Természeti Emlék” néven helyi 
jelentőségű természeti területként védett. 
 

· Sikondai Pihenőpark Helyi Természetvédelmi Terület (továbbiakban védett természeti 
terület) elnevezéssel, helyi jelentőségű védett természeti területként védett a Komló Város 
közigazgatási területén lévő, Komló 010 helyrajzi számú, összesen 4,2547 ha kiterjedésű 
földrészlet. 
 

· Sikondai-tavak Helyi Természetvédelmi Terület (továbbiakban védett természeti terület) 
elnevezéssel, helyi jelentőségű védett természeti területként védett a Komló Város 
közigazgatási területén lévő, összesen 8,5804 ha kiterjedésű terület.  
 

· Komló, Csermaalja Helyi Természetvédelmi Terület elnevezéssel, helyi jelentőségű védett 
természeti területként védett.  
 



· Erzsébet királyné fája természeti emlék 1667. hrsz. alatt felvett, a Római Katolikus 
Egyházközség tulajdonában álló mecsekfalui temetőben található „hársfa” (Tilia cordata 
Miller) természeti emlék került védelemre 2003 évben. 

 



3.sz. függelék 
 

 
A 14/2010. (V.11.) KvVMrendelet mellékleteként megjelent lista az európai jelentőségű természetvédelmi 

területekkel (Natura 2000) érintett komlói földrészletekről. 
 

 

0101, 0102, 0103/1, 0103/2, 0103/3, 0104, 0105/1-7, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0114/2-8, 

0137/2-14, 0137/3-14, 0138, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144/1-3, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149/3-4, 0149/6-11, 

0149/15-49, 0150/1-8, 0151/1-5, 0152, 0153, 0154/2-4, 0156, 0157/1-4, 0159/2-6, 0159/12-25, 0160, 0161, 

0162, 0163/1-7, 0164/1-7, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171/3, 0172/18-19, 0176/1-4, 0177, 0178/7-8, 

0245, 0246, 0247/1-2, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256/2-4, 0258, 0259, 0260, 0261, 

0262, 0263, 0264, 0266, 0267, 0268/2,4,5, 0268/6-7, 0269, 0270/1-2, 0279, 0280/1, 0280/3-8 

 

 



4.sz.függelék 
 

 
FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 

 
 
 
Településrendezés, építésügy: 
 

· 1997.évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  
· 2003.évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervről 
· 253/1997.(XII.20.) Korm.rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 
· Baranya megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2012(VI.) rendelete Baranya megye 

Területrendezési tervéről 
· 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet 
· 277/2008.(XI.24.) Korm.rendelet 

 
Kulturális örökség védelme: 
 

· 1997. évi CLXIV. Törvény a kulturális örökség védelméről 
· 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet 

 
Földvédelem: 
 

· 2007.évi CXXIX. Törvény a termőföld védelméről 
 
Növény- és talajvédelem: 
 

· 2007.évi CXXIX. Törvény a termőföld védelméről 
· 90/2008.(VII.18.) FVM rendelet 
· 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet 
· 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 
· 50/2001.(IV.3.) Korm.rendelet 
· 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet 

 
Természetvédelem: 
 

· 1996.évi LIII. Törvény a természet védelméről 
· 2008.évi XCI. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. 

Törvény, a természet védelméről szóló 1996. Évi LIII. Törvény, valamint egyéb törvények 
módosításáról 

 
Ingatlannyilvántartás: 
 

· 1997.évi CXLI. Törvény az ingatlannyilvántartásról 
· 109/1999. FVM rendelet az ingatlannyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról 
· 338/2006. Korm.rendelet 

 
Erdőgazdálkodás: 
 

· 2009.évi XXXVII. Törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
· 153/2009.(XI.13.) FVM rendelet az erdőtörvény végrehajtásáról 

 
Hírközlés: 
 

· 2003.évi C. Törvény az elektronikus hírközlésről 
· 29/1999.(X.6.) KHVM rendelet 
·  362/2008.(XII:31.) Korm.rendelet 



 
 
Környezetvédelem: 

 
· 1995.évi LIII Törvény. A környezet védelmének általános szabályairól 
· 2/2005.(I.11.) Korm.r. egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról 
· 306/2010.(XII.23.) Korm.r. A levegő védelméről  
· 4/2004.(IV.7.) KvVM-ESZCSM-FVM r. A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről 
· 2000.évi XLIII törv. A hulladékgazdálkodásról 
· 16/2001. (VII.18.) KÖM r. A hulladékok jegyzékéről. 
· 1/1986.(II-21.)ÉvM-EüM r. A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 

tevékenységről 
· 213/2001(VI.14.)Korm.r. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről 
· -16/2002.(IV.10.) EüM r. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről 
· 241/2001.(XI.10.)Korm.r. A jegyző hulladékgazdálkodási feladata és hatásköre 
· 5/2002.(V.5.) KVVM r. A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes 

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 
· 224/2004(VII.22.) Korm.r. A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 

közszolgáltatási szerződésről 
· 20/2006.(IV.5.) KVVM r. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 

egyes szabályokról és feltételekről 
· 1995.évi LVII. Törvény. A vízgazdálkodásról 
· 38/1995.(IV.5.) Korm.r. A közműves ivóvíz ellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről. 
· 27/2006.(II.7.) Korm.r. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről. 
· 27/2004. (XII.25.) KvVm r. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 

lévő települések besorolása 
· 6/2009.(IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelete a felszín alatti víz és a és a földtani 

közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 
· 240/2000.(XII.23.)Korm.r. A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni 

vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 
· 219/2004.(VII.21.) Korm.r. A felszín alatti vizek védelméről. 
· 220/2004.(VII.21.) Korm.r. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól. 
· 93/2007.(XII.18.)KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
· -284/2007.(X.29.)Korm.r. a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól 
· 27/2008.(XII.3.)KvVM-EüM r. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 
· ÚT 2-1.302:2006 Közúti közlekedési zaj számítása 

 
Tűzvédelem, katasztrófavédelem 
 

· 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
· 2011.évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről 
· 28/2011.(IX.6.) BM rendelet (OTSZ)  

 
 

 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

186/2012. (XII.14.) határozata 
 

 
Javaslat az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók – felnőtt 

háziorvosok, gyermek háziorvosok, fogorvosok – szerződéseinek 
felülvizsgálatára és a 12/2006. (III. 30.) számú Ökr. rendelet III. számú 

függelékének módosítása 
 

Komló Város Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság, valamint az egészségügyi és szociális bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta az egészségügyi alapellátásban szolgáltató – háziorvosok, házi gyermekorvosok és 
fogorvosok – szerződéseinek felülvizsgálatáról és a 12/2006. számú Ökr. rendelet III. számú 
függelékének módosítását. 
 

1. A képviselő-testület 2013. január 1-jei hatálybalépéssel jóváhagyja az előterjesztés 1 számú 
mellékletében található feladat-ellátási szerződés tervezetet, egyúttal 2012. december 31-ével 
hatályon kívül helyezi Komló Város Önkormányzata és az egészségügyi alapellátást végző 
szolgáltatók között megkötött megbízási szerződéseket, azok mellékleteit és módosításait. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyott feladat-

ellátási szerződéstervezet alapján a szerződéseket az egészségügyi alapellátást végző 
szolgáltatók specialitásainak átvezetésével kösse meg valamennyi felnőtt háziorvossal, 
gyermek háziorvossal és fogorvossal. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megkötött feladat-ellátási szerződések 1 
példányát küldje meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Területi Hivatala felé. 

 
4. A Képviselő-testület a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek 

megállapításáról szóló 12/2006. (III. 30.) számú Ökr. rendelet III. számú függelékét jelen 
előterjesztés 8. számú mellékletében megállapított III. számú mellékletére módosítja. 

 
Felelős: Polics József polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
 
 

K.m.f. 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 



 
 



1. számú melléklet 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 
 
 

mely létrejött – egyrészről: Komló Város Önkormányzat (7300 Komló Városház tér 3.) 
Polics József polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)  
másrészről: a ……….……………….…..……. (képviselő: .………………………..….…; 
székhelye: ………………………….……………………………………………………….…...  
telephely: 7300 Komló,  …………..………………………………………….; 
cégjegyzékszám: ………………………….…..; adószám: ……………..………..…….; 
személyes ellátásra kötelezett orvos: Dr. …………………..), mint a háziorvosi teendőket 
ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)  
között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben: 
 
 
 

1.) Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat ……………………. számú határozata alapján 
Önkormányzat és Egészségügyi Szolgáltató ……………… napján szerződést 
kötöttek háziorvosi területi ellátási kötelezettség vállalására. 
 

2.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének keretein belül, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében 
meghatározott kötelező feladatkörében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 152. §-ában részletezett feladat- és hatáskörében a feladat-ellátási 
szerződés 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapította meg a település felnőtt 
háziorvosi ellátási körzeteit.  
 

3.)  Önkormányzat a felnőtt háziorvosi alapellátás rendszerének működtetését az 
alapellátást végző háziorvosok útján kívánja ellátni.  
a) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az 
Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó 
háziorvosi szolgáltatást – a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – 
Komló ……………... számú háziorvosi körzetében biztosítja, az 1. számú melléklet 
szerinti utcajegyzék alapján. 
b) Egészségügyi Szolgáltató a szerződéskötéskor hatályos 4/2000. (II.25.) EüM 
rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra utalva a területi ellátási kötelezettséget 
vállalja.  
c) A jelenleg érvényes feladat-ellátási szerződés, e feladat-ellátási szerződés 
hatálybalépésének napján érvényét veszti. Jelen feladat-ellátási szerződés a felek 2013. 
január 1. napjától számított 5 év határozott időre kötik meg, amely a határozott idő 
lejártakor minden külön intézkedés nélkül határozatlan idejűvé alakul át.  
 

4.) Egészségügyi Szolgáltató – folyamatosan nyújtott gyógyító, megelőző tevékenység 
keretében – köteles a rendelési időben – a nála jelentkező, az Önkormányzat 
működési területén, annak……. számú körzetébe tartozó betegeket ellátni, továbbá a 
rendelkezésre állási időben pedig a sürgősségi eseteket ellátni, a jogszabály által előírt 
nyilvántartásokat vezetni, jelentési kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben 
szükséges, bármely személyt köteles a sürgősségi betegellátás szabályainak 
megfelelően ellátni.  



5.) Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenységet végző orvos az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt működtetési joggal 
rendelkezik. 

 
 a.) Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi teendőket csak Dr. …………………... 
háziorvos által láthatja el – kivéve indokolt akadályoztatását. A hatályos 
jogszabály értelmében az orvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a 
tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy 
gyermekápolás, - gondozás miatt nem végzi, illetve ha a munkavégzés a 
közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét 
ellátni nem tudja.  
 
b.) Utalva a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 7. §-ában megfogalmazott 
szabályozásra, a háziorvos a helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi 
feltételeit is – maga gondoskodik.  
A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az ellátást igénybe vevőket 
ne érintse hátrányosan, a helyettes háziorvos rendelési idejében és rendelőjében, 
de a közigazgatási területen belül, a működési engedélyben foglaltak szerint. 
Helyettes háziorvosok neve: ……………….…… 
 
c.) A 30 napot meghaladó távollét esetén Egészségügyi Szolgáltató azt köteles az 
Önkormányzattal előzetesen egyeztetni, illetve az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárnak (a továbbiakban: OEP) bejelenteni.  

 
6.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésből származó 

kötelezettségeinek a vele munkaviszonyban vagy polgári szerződéses jogviszonyban 
álló asszisztenciával biztosítja. Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik a 
jogszabályban előírt egészségügyi szakdolgozóról. 
 
 

7.) Egészségügyi Szolgáltató a tevékenységét az annak folytatására a Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervtől kapott engedély és orvosi 
felelősségbiztosítás mellett gyakorolhatja. 
 
 

8.) A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a háziorvos 
személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 
 
 

9.) A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak 
szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. A háziorvos köteles 
ellátni, továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget 
károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 
 

10.) A háziorvos köteles munkanapokon naponta 8 órát a betegek részére 
rendelkezésre állni. A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 
folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de 



munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. A Szerződő Felek a 
jogszabályokban meghatározott kötelező rendelési időn belül – figyelemmel a többi 
körzetben kialakított rendelési időre és a helyben kialakult szokásokra – a rendelés 
idejét jelen szerződés 2. számú mellékletében kerül meghatározásra. 

 
a) A rendelési időt Önkormányzat a helyben szokásos eszközökkel az 
Önkormányzat hirdetési helyein állandó jelleggel közzéteszi. 
b) Jelen Szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos 
bejelentés után, az Önkormányzat jóváhagyásával lehet.  
 
 

11.) Egészségügyi Szolgáltató a feladatkörében előírt nyilvántartásokat, 
adatszolgáltatási kötelezettségeit az adatvédelmi jogszabályokra előírt jogszabályokra 
figyelemmel a külön jogszabályokban meghatározottak szerint teljesíti. 

 
 

12.) Az Önkormányzat az általa kötelezően biztosítandó felnőtt és gyermek 
háziorvosi ügyeleti ellátását a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulási 
Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzat és az UNIMEDKER Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződés 
keretében biztosítja. 
 
 

13.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a házoiorvosi ellátás finanszírozása a 
mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltaknak (a szerződés megkötésekor 
hatályos rendeletnek) megfelelően történik. Egészségügyi Szolgáltatónak az OEP 
megyei szervezetével érvényes finanszírozási szerződése van.  
 
 

14.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben Önkormányzat 
a törvényes jogkörében eljárva, az irányadó jogszabályok alapján, a vonatkozó 
szakmai előírásokat megtartva új körzethatárokat állapít meg, új körzetet alakít ki, a 
döntéstől számított 15 napon belül köteles a finanszírozási szerződés módosítását 
kezdeményezni. Az érintett praxis – jogszabályi keretén belül történő – 
megszűntetése, felosztása esetén az érintett ingatlan egészségügyi célvagyon 
besorolása megszűnik. 
 
 

15.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár 
esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek 
megállapításánál figyelembe kell venni az Egészségügyi Szolgáltató által a 
finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.  
 
 

16.) Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi rendelést a Komló, 
……………………………………………………………………………….szám alatti  
orvosi rendelőben látja el. A rendelő – a mindenkori szakmai előírásoknak megfelelő – 
berendezésének, felszerelésének biztosítását és karbantartását Egészségügyi 
Szolgáltató vállalja, ő gondoskodik azok folyamatos működőképes rendelkezésre 



állásáról, javításáról, felújításáról és pótlásáról, melyhez az Önkormányzat 
költségvetési lehetőségeihez mérten támogatást nyújt.  
 
 

17.) Önkormányzat a külön törvényben előírt kötelező közszolgáltatás nyújtásáért 
fennálló felelősségéből következően jogosult jelen szerződésben foglaltak 
megvalósulását ellenőrizni. 
 
 

18.) E szerződést a határozott idő leteltét megelőzően rendkívüli felmondással és 
közös megegyezéssel lehet megszűntetni.   A határozott idő leteltét követően a 
feleknek a szerződés a rendes felmondással történő megszűntetésére is lehetősége van. 
Szerződő Felek  a rendes a felmondás esetére 6 hónap felmondási időt kötnek ki 
 
 

19.) A jelen szerződést Felek bármelyike írásban felmondhatja az okok pontos 
megjelölésével a másik fél súlyos jogszabálysértő, vagy szerződésszegő magatartása 
miatt, és ha bizonyítottan törvénybe ütköző magatartást tanúsít, és ezen 
szerződésszegő, illetve jogszabályellenes magatartással a hozzá ajánlott levél 
formájában eljuttatott írásbeli felszólítás kézbesítésétől 30 napon belül nem hagy fel, a 
jogellenes állapotot nem szünteti meg. A felmondásra vonatkozóan a jelen 
szerződésben meghatározott szabályok annyiban alkalmazandók, amennyiben nem 
állnak ellentétben az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban 
foglaltakkal, illetve Egészségügyi Szolgáltató kárára nem térnek el azoktól.  
 
 

20.) Amennyiben a jogsértő magatartás további joghátrányt okozhat, a felmondás 
azonnali hatályú is lehet. Önkormányzat indokolás nélkül azonnali hatállyal 
kizárhatja Egészségügyi Szolgáltató közreműködését az ellátásból, ha jogerősen  

- az Egészségügyi Szolgáltatóra foglalkozástól való eltiltás büntetést szabnak 
ki;  

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvost kizárják a Magyar Orvosi 
Kamarából;  

- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató működtetési jogára vonatkozó kamarai 
engedélyét;  

- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató Működési engedélyét.  
Az ellátásból kizárt orvos helyettesítéséről Egészségügyi Szolgáltató és az 
Önkormányzat közösen gondoskodik, melynek finanszírozását az OEP Alapból 
biztosítja.  
 

 
21.) Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben az OEP bármilyen oknál fogva 

nem köt finanszírozási szerződést, vagy az jogérvényesen megszűnik, illetve 
Egészségügyi Szolgáltatótól a működtetési jogot visszavonják, vagy azt az 
Önkormányzattal történő előzetes egyeztetés nélkül elidegeníti, ez a szerződés is 
egyúttal érvényét veszti. 
 
 



22.) Az Egészségügyi Szolgáltató és az Önkormányzat a működtetési jog 
elidegenítése esetén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben 
meghatározottak szerint jár el.  
 
 

23.) Szerződő Felek a szerződést haladéktalanul módosíthatják, ha a jelen 
szerződésben foglalt jogviszonyokra a vonatkozó jogszabályok változása kihat.  
 
 

24.) Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi ellátásra, annak 
finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, 
valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak.  

25.)  
 
Jelen Szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal 
mindenben egyezőt írták alá.  
 
 
Komló, 2012. december  
 
 
 
………………………………………    …………………………………..  
            Önkormányzat               Egészségügyi Szolgáltató 



2. számú melléklet 
 

12/2006. (III. 30.) számú Ökr. rendelet III. sz. függeléke 
 

FOGORVOSI  KÖRZETEK 
 
1. sz. körzet 
 
dr. Mátyás Magdolna 
Komló, Vértanúk u. 3. 

 
Függetlenség u. OKTATÁSI  INTÉZMÉNYEK 
Alkotmány u. Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus 

Általános Iskola 
Vértanúk u. 2-24. Felsőszilvási Óvoda 
Damjanich u. Szilvási Óvoda 
Dugonics u. Hunyadi u.-i Óvoda 
Bercsényi  u. Gagarin Általános Iskola „A” osztályai 
Bocskai u.  
Mikszáth K. u.  
Petőfi tér  
Juhász Gy. u.  
Gorkij u.  
Nagy L. u.  
Somág-köz dűlő  
Aranypohár dűlő  
Cseresznyák dűlő  
Hamvasvölgy dűlő  

 
 

2. sz. körzet 
 
dr. Vándor Éva 
Komló, Vértanúk u. 23. 

 
Május 1. u. 
Március 15-e u. 
Köztársaság u. 
Vértanúk u. 1-31, 26-60  
Hunyadi u. 
Attila u. 
Esze T. u. 
 



3. sz. körzet 
 
dr. Révész András 
Komló, Kossuth L. u. 103. 

 
18 ÉV FELETTI 
LAKOSSÁG 

CSAK  0-18 ÉV KÖZÖTTI  
LAKOSSÁG 

Fürst S. u.  Körtvélyes u. 
Ságvári u. Nagyszántó u. 
Sallai u. Hegyhát u. 
Radnóti u. Cserma u. 
Pécsi u. 35-57 Sikonda 
Pécsi u. 36-42 Mánfa 
Móricz Zs. u.  
Sikonda  
Mánfa  
 

OKTATÁSI  INTÉZMÉNYEK 
„Kökönyösi Oktatási Központ“ Szakközépiskola 
Komló,  Alkotmány u. 2. 
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
Nagy László Gimnázium 
Komló, Alkotmány u. 2. 
Felsőszilvási Ált. Iskola 
 
 
4. sz. körzet 
 
dr. Mühl Attila 
Komló, Kossuth L. u. 103. 
Komló, Pécsi u. 1.(4) 

 
0 –18 ÉS 18 ÉV 

FELETTI LAKOSSÁG 
CSAK 18 ÉV FELETTI 

LAKOSSÁG 
Dobó u. Körtvélyes u. Körtvélyes u. 
Mecsek köz Nagyszántó u. Nagyszántó u. 
Bartók B. u. Hegyhát u. Hegyhát u. 
Lehár F. u. Cserma u. Cserma u. 
Liszt F. u.  Zrínyi tér Palánták dűlő 
Erkel F. u.  Arany J. u.  Autósvölgy dűlő 
Kodály Z. u. Kazinczy u. Palánták dűlő 
Dankó P. u. Sportvölgy Autósvölgy dűlő 
Anikó u. Vak Bottyán u.  
 



OKTATÁSI  INTÉZMÉNYEK 
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László 
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Komló, 
Ságvári E. u. 1. 
Körtvélyesi Óvoda 
Sallai u.-i Óvoda 
Kenderföld-Somági Általános Iskola 
5. sz. körzet 
 
dr. Nyers Olympia 
Komló, Kossuth L. u. 85. 

 
Kölcsey u. Nefelejcs u. 
Táncsics M. u.  Liliom u. 
Dózsa Gy. u.  Rózsa u. 
Kiss J. u. Gyöngyvirág 
Bajcsy Zs. u.  Rezeda 
Bem u.  Gesztenyési u. 
Kossuth L.u. 1-103,2-44 Tavasz u. 
Kórház u. Akácfa u. 
Ady E. u.  Nyár u. 
József A. u.  Hársfa u. 
Majális tér Ősz u. 
Anna akna Diófa u. 
Engel A. u.  Tél u. 
Csermák dűlő Béke telep 
Sóstó Kossuth akna 
Kőbánya Béta akna 
Cseresznyák III-as akna 
Gadány Imre telep 
Zobáki u. Magyar B. u. 
Zobák puszta Kinizsi u. 
Hóvirág u. Toldi u. 
Fenyő u.  Rákóczi u. 
Viola u. Kisfaludy u. 
Rozmaring u.  Madách u. 
Szegfű u.  Jókai u. 

 

OKTATÁSI  INTÉZMÉNYEK 
Szilvási Általános Iskola 
Gesztenyési Óvoda 



Belvárosi Óvoda 
Gagarin Általános Iskola „B” osztályai 
 
6. sz. körzet 
 
dr. Márki Eszter  

Komló, Városház tér 19. 
 

                   0 –18 ÉS 18 ÉV 

               FELETTI LAKOSSÁG 

     CSAK 18 ÉV ALATTI 
     LAKOSSÁG 

Mecsekfalu Iskola u. Fürst S. u.  
Mecsekfalui u. Hízlalda u. Ságvári u. 
Széchenyi u. Mecsekjánosi puszta Sallai u. 
Munkácsy u. Kisbattyán Radnóti u. 
Szinyei M. u. Kossuth L.u. 105-125, 46-52 Pécsi u. 35-57, 36-42 
Székely B. u. Városház tér Móricz Zs. u.  
Madarász V. u. Eötvös u.  
Benczúr Gy. u. Irinyi u.  
Lotz K. u. Vörösmarty u.  
Ifjúság u. Tompa M. u.  
Zichy u. Petőfi u.  
Rippl R. u. Gagarin u.  
Zengő u. Berek u.  
Gárdonyi G. u. Pécsi u. 35-37, 55-57  
Jánosi Fő u. Iskola u. 
  

OKTATÁSI  INTÉZMÉNYEK 
 
Komló Városi Óvoda 
Mecsekjánosi Óvoda 
Gagarin Általános Iskola „C” „D“ osztályai 
BM EGYMI 
Komló, Tompa M. u. 14. 
 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
187/2012. (XII.14.) határozata 

 
 

Intézmények alapító okirata módosítása 

 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az oktatási, kulturális, ifjúsági 
és sportbizottság véleményének figyelembevételével – az alapító okiratok módosítását 
megtárgyalta. 

 
1.) A képviselő-testület az 1-6. sz. mellékletben szereplő módosított alapító 

okiratokat, valamint módosító okiratokat egységes szerkezetben elfogadja. 
 

2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár 
Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:   Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   intézmények vezetői 

 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 



                  1.sz. melléklet 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete Kenderföld-Somági Általános Iskola elnevezésű 
intézmény alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § 
(1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal adja ki: 
 
 
 Az iskola Komló Város Tanácsa 1958. évi döntése alapján kezdte meg működését. 
 
A költségvetési szerv megnevezése:  Komló Város Önkormányzat 
      Kenderföld-Somági Általános Iskola  
 
Idegen nyelvű megnevezés:   Kenderfölder Grundschule 
 
Székhelye:     7300 Komló, Gagarin utca 4. 
 
Alapító, illetve fenntartó neve, címe:  Komló Város Önkormányzat 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény típusa:    általános iskola  
 
Közfeladata  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján általános 
iskolai nevelés-oktatás 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
 
Nemzetiségi feladatai:   
- német nemzetiségi és roma nemzetiségi nevelés-oktatás, 1-8. évfolyamon 
 
Iskolai nevelés-oktatás: 
8 évfolyamos alapfokú általános iskolai nevelés-oktatás 
A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki. 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint roma nemzetiségi oktatás: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett nyelvoktató programban résztvevő iskolai 

tanulók részére 

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:  
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 



a.) általános iskolai feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági 
típusa:  

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- autisták 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. 

 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
- Alapfokú oktatás (852010) 
 
Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása:  
562920  Egyéb vendéglátás 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) 
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
  oktatása (5-8. évfolyamon) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
 
Illetékessége, működési köre:               Komló város közigazgatási területe  
Irányító szerv megnevezése, székhelye:   Komló Város Önkormányzat 
    Képviselő-testülete 
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény felvételi körzete:   A képviselő-testület által meghatározott 
 
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Komló Város Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet látja el gazdálkodási feladatait. 
OM azonosítója:     027207  
 



Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint.  
 
A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlant és 
berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti 
meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. Az intézmény helyrajzi száma: 7300 Komló, Gagarin u.4, 3490/1 
hrsz., 8062 m2 Komló Város Önkormányzat tulajdonában.  
 
A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város 
Önkormányzat.  
 
Felvehető maximális tanulólétszám:   évfolyamonként két osztállyal, 
      448 tanuló 
 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó osztályszámban 1-8 
évfolyamon. 
 
Tanulócsoportok száma:   16 csoport 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
 
         Polics József 
         Polgármester 
 
 
Záradék: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2012. (XII.14.) sz. határozattal módosította a 
Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola alapító okiratát. 
 
Jelen alapító okirat 2012. december 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város 
Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 2012. május 10-én kelt alapító okirat hatályát 
veszti. 
 
Komló, 2012. december 14. 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 



MODOSÍTÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 Komló, Gagarin utca 4. szám 
alatti költségvetési szerv 64/2012. (V. 10.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirat 
módosítására kerül sor. 
 
A módosítás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírása alapján történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által. 
 
1.) Az alapító okirat bevezetőjében az alapító által megjelölt jogszabály megnevezése pontosításra 
került: Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete Kenderföld-Somági Általános Iskola 
elnevezésű intézmény alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 
§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. 
§ (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal adja ki: 
 
 Az iskola Komló Város Tanácsa 1958. évi döntése alapján kezdte meg működését. 
 

1. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése bekerült. 
2. Közfeladata az alábbiak szerint módosult: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény alapján általános iskolai nevelés-oktatás. 
3. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása az alábbiak szerint 

módosult: Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, 
nappali tanulók nevelése, oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint 
kerül megszervezésre.  

4. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása szövegrész az alábbiak szerint módosult: 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

5. Államháztartási szakágazati besorolása az alábbiak szerint módosult: Alapfokú oktatás 
(852010). 

6. Szakfeladatrend szerinti besorolás az NGM rendeletnek megfelelően pontosításra került 
(680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése). 

7. A feladat ellátását szolgáló vagyon esetében a 7300 Komló, Gagarin u.4 is feltüntetésre került. 
8. A záradék végén felvezetésre kerül: A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat 

2012. december 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat 
Kenderföld-Somági Általános Iskola 2012. május 10-én kelt alapító okirata hatályát veszti. 

 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (XII. 14.) sz. határozatával az alapító 
okiraton történt módosításokat elfogadta, a módosítások 2012. december 31. naptól hatályosak. 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
 
        Polics József  
        polgármester 



2.sz. melléklet 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat a Komló Városi Óvoda elnevezésű intézmény alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal adja ki: 
 
Költségvetési szerv megnevezése:  Komló Városi Óvoda 
 
Székhelye:     7300 Komló, Tompa M.  utca 2/1. 
 
Tagintézményei neve, címe: 

- Mecsekjánosi Óvoda  
7300 Komló, Iskola utca 39. 

- Hunyadi utcai Óvoda 
7300 Komló, Hunyadi utca 8-10. 

- Szilvási Óvoda 
7300 Komló, Függetlenség  utca  30. 

- Felsőszilvási Óvoda 
7300 Komló, Május 1. utca 15. 

- Belvárosi Óvoda 
7300 Komló, Templom tér 1. 

- Gesztenyési Óvoda 
7300 Komló, Rózsa utca 9. 
 
Alapító, illetve fenntartó neve, címe:    Komló Város Önkormányzat 
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény típusa:      óvoda  
Közfeladata:  a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés  
 
OM azonosítója:    201650 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
Székhelyen lévő óvoda: 
Megnevezése:     Komló Városi Óvoda 
Idegen nyelvű megnevezés:   Kindergarten Tompa Mihály Straße  
 
Címe:    Komló, Tompa M. utca 2/1. 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint roma nemzetiségi oktatás: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 
(német nemzetiségi óvodai nevelés) 
 
Csoportok száma:    3 
Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 gyermek 



Tagóvodák: 
1. sz. tagóvoda 

Megnevezése:   Mecsekjánosi Óvoda 
Idegen nyelvű megnevezés: Janischer Kindergarten  
 
Címe:     7305 Mecsekjánosi, Iskola utca 39. 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint roma nemzetiségi oktatás: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
(német nemzetiségi óvodai nevelés) 
 

Csoportok száma:   1 

Felvehető maximális gyermeklétszám: 30 fő 

2. sz. tagóvoda 
Megnevezése:   Hunyadi utcai Óvoda 
Címe:    7300 Komló, Hunyadi utca 8-10. 
 
- roma nemzetiségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint roma  nemzetiségi oktatás: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Az óvodai feladat-ellátásban – a Hunyadi utcai Óvoda telephelyen - a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók fogyatékossági típusa: 
 
- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság), 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók),  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók), 
- beszédfogyatékosok, 
- autista, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége, 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 
 
Csoportok száma:      3 

Felvehető maximális gyermeklétszám:   90 gyermek  

 
A Tompa M. utcai Óvoda, a Mecsekjánosi Óvoda és a Hunyadi utcai Óvoda esetében a képviselő-
testület engedélyezte a közoktatási törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal 
történő túllépését. 
 



3. sz. tagóvoda: 
Megnevezése:  Szilvási Óvoda 
Címe:    7300 Komló, Függetlenség utca 30. 
 
Csoportok száma:     4 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   30 gyermek csoportonként, 
       120 gyermek 
 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók: 
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 

- „óvodai feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa: 
- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 
 
4. sz. tagóvoda: 
Megnevezése:                        Felsőszilvási Óvoda 
Idegen nyelvű megnevezés:             Felsőszilvaser Kindergarten  
Címe:                        7300 Komló, Május 1. utca 15. 
 
német nemzetiségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint roma nemzetségi oktatás: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Csoportok száma:      4 
Maximálisan felvehető gyermeklétszám:  30 gyermek csoportonként, 
      120 gyermek 
 
 
A Szilvási Óvoda és Felsőszilvási Óvoda esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási 
törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 

5. sz. tagóvoda: 
Megnevezése::    Belvárosi Óvoda 
Címe:      7300 Komló, Templom tér 1. 
 
Csoportok száma:   3 
Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 fő 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 



„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Óvodai feladat-ellátásban – a Belvárosi Óvoda telephelyen - a sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók fogyatékossági típusa: 
- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 
 
 
6. sz. tagóvoda: 
Megnevezése:   Gesztenyési Óvoda 
Címe:    7300 Komló, Rózsa utca 9. 
 
- roma nemzetiségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma nemzetiségi oktatás: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Csoportok száma:    1 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  30 fő  
 

A Belvárosi Óvoda és Gesztenyési Óvoda esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási 
törvény szerint maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
Óvodai nevelés   851020 
 
Az intézmény alaptevékenysége szakfeladatrend szerinti besorolása: 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
562920  Egyéb vendéglátás 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
 
Illetékessége, működési köre:    Komló Város közigazgatási területe  
 
Irányító szervének neve, címe:   Komló Város Önkormányzat 
     Képviselő-testülete 
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény felvételi körzete:   A képviselő-testület által meghatározott 
 



Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Komló Város Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet látja el gazdálkodási feladatait. 
 
Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint.  
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló szakmai 
egységeknél felsorolt telephelyek címe alatt lévő ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok ellátására 
szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott 
vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet tartalmazza. 
Az óvodai helyek helyrajzi száma: 
Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 3510 hrsz, 1440 m2 
Mecsekjánosi Óvoda 7300 Komló, Jánosi Iskola u. 39. hrsz. 2550 hrsz. 4665 m2 
Hunyadi utcai Óvoda 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. hrsz. 3163 hrsz, 3164 hrsz, 1102 m2, 1181 m2 
Szilvási Óvoda 7300 Komló, Függetlenség u. 30. 3801 hrsz, 4081 m2 
Felsőszilvási Óvoda 7300 Komló, Május 1. u.15. 3801 hrsz, 4081 m2 
Belvárosi Óvoda 7300 Komló, Templom tér 1. 511/2 hrsz, 4665 m2 
Gesztenyési Óvoda 7300 Komló, Rózsa u. 9. 213 hrsz, 225 hrsz. 1347 m2, 1802 m2. 
Az óvoda székhelyén és telephelyén lévő ingó- és ingatlan vagyon Komló Város Önkormányzat 
tulajdonát képezi. 
 
A vagyon feletti rendelkezés joga: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló 
Város Önkormányzat. 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
         Polics József 
         Polgármester 
 
 
Záradék: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2012. (XII.14.) sz. határozattal módosította a 
Komló Városi Óvoda alapító okiratát. 
 
Jelen alapító okirat 2012. december 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Városi Óvoda 
2012. május 10-én kelt alapító okirat hatályát veszti. 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
    
 
 
dr. Vaskó Ernő   Polics József 
címzetes főjegyző   polgármester    



MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1. szám alatti 
költségvetési szerv 64/2012. (V. 10.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirat 
módosítására kerül sor. 
 
A módosítás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírása alapján történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által. 
 
1.) Az alapító okirat bevezetőjében az alapító által megjelölt jogszabály megnevezése pontosításra 
került: Komló Város Önkormányzat a Komló Városi Óvoda elnevezésű intézmény alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal adja ki: 
  
 

2.) A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése bekerült. 
3.) Közfeladata az alábbiak szerint módosult: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény alapján óvodai nevelés.  
4.) Az Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali 

tanulók nevelése, oktatása a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül 
megszervezésre szövegrész a székhelyen lévő óvoda és az 1sz. tagóvoda alaptevékenysége 
közül törlésre kerül. 

5.) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében szövegrész az alábbiak szerint 
módosult: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” Illetve az alábbiakkal 
kiegészítésre került: „A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik.” 

6.) A 3.számú tagóvoda esetében az alábbi bejegyzés törlésre kerül: „A tagóvoda rendelkezik a 
cégbíróság által bejegyzett „A Komlói Szilvási Óvodáért” elnevezésű alapítvánnyal.” 

7.) A 4.számú tagóvoda esetében az alábbi bejegyzés törlésre kerül: „Az óvoda rendelkezik a 
cégbíróság által bejegyzett „ Felsőszilvási Óvoda Gyermekeiért” elnevezésű alapítvánnyal. 

8.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2012. (XII.14.) sz. határozattal 
módosította a Komló Városi Óvoda alapító okiratát. 

9.) A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat 2012. december 31-én lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Komló Városi Óvoda 2012. május 10-én kelt alapító okirata hatályát 
veszti. 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (XII. 14.) sz. határozatával az alapító 
okiraton történt módosításokat elfogadta, a módosítások 2012. december 31. naptól hatályosak. 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
        Polics József  
        polgármester 



  3.sz. melléklet 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
 
Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola elnevezésű intézmény alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal adja ki: 
 
Komló Város Tanácsa 1966. évi határozattal alapította meg az intézményt. 
 
A költségvetési szerv megnevezése:  Komló Város Önkormányzat 
Szilvási Általános Iskola 
 
Székhelye:     7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
 
Tagintézménye neve, címe: 
1.) Neve:      Felsőszilvási Általános Iskola 
Idegen nyelvű megnevezés:   Felsőszilvaser Grundschule 
 
Címe:       7300 Komló, Május 1. u. 13. 
 
 
Alapító, illetve fenntartó neve, címe:   Komló Város Önkormányzat 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény típusa:    általános iskola  
 
Közfeladata:  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján általános 
iskolai nevelés-oktatás 
 
Az intézmény alaptevékenysége  
- emelt szintű angol nyelvoktatás, 1-8. évfolyamon 

- német nemzetiségi nevelés-oktatás   

A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki. 
 

Székhely intézmény. Szilvási Általános Iskola: 
8 évfolyamos alapfokú általános iskolai nevelés-oktatás 
Emelt szintű angol nyelvoktatás 1-8 évfolyamon 
 
Az intézmény évfolyamainak száma:   8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban, 
 1-8 évfolyamon. 
Felvehető maximális tanulólétszám:   évfolyamonként két osztállyal, 16 csoportban 
       448 tanuló 
 
 
Az iskola rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett alapítvánnyal. „Iskolafejlesztési Alapítvány” 
Komló-Szilvás elnevezéssel. 
 



Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelési oktatása: 
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos fogyatékossági típusa:  

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége 

 
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása integrált oktatás keretében folyik. 
 
1.) Felsőszilvási Általános Iskola 
Neve: Felsőszilvási Általános Iskola 
Címe: 7300 Komló, Május 1. u. 13. 
 
- német nemzetiséghez tartozók nevelése-oktatása, 1-8. évfolyamon. 

Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint roma nemzetiségi oktatás: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett nyelvoktató programban résztvevő iskolai 

tanulók részére 
 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban 1-8 
évfolyamon.  A 2004/2005. tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben az első évfolyamon egy osztályt 
indíthat. 
 
 
Felvehető maximális tanulólétszám:  
      2004/2005. tanévtől felmenő rendszerben 
      első évfolyamon egy osztályt indíthat 
      8 csoportban 
      224 tanuló 
 
Az iskola rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett „Felsőszilvás a gyermekekért” elnevezésű 
alapítvánnyal. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók: 
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Az intézményben tanuló gyermekek sajátos nevelési igényű fogyatékossági típusa:  
- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 



- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása integrált oktatás keretében biztosított. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
- Alapfokú oktatás (852010) 
 
 
Az intézmény alaptevékenysége szakfeladatrend szerinti besorolása: 
562920  Egyéb vendéglátás 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852013  Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyamon) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
  oktatása (5-8. évfolyamon) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4 évfolyamon) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 
évfolyamon) 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
890441  Rövid tartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
 
Illetékessége, működési köre:    Komló város közigazgatási területe  
 
Irányító szerv megnevezése, székhelye:   Komló Város Önkormányzat 
   Képviselő-testülete 
   7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény felvételi körzete:   Komló Város Önkormányzat Képviselő-
       testülete által meghatározott 
 
Gazdálkodási  besorolása:  önállóan működő költségvetési szerv – Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezettel kötött megállapodása alapján láttatja el. 
 
OM azonosítója:     027209  
 
Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint.  



 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló 
szakmai egységekcíme alatt lévő ingatlant és berendezéseit a feladatok ellátására szabadon 
használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott vagyonnal 
kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet tartalmazza. A Szilvási 
Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség u.32, helyrajzi száma: 3798 hrsz, 6951 m2, Komló Város 
Önkormányzat tulajdonában. 
A Felsőszilvási Általános Iskola 7300 Komló, Május 1 utca 13, helyrajzi száma: 3729/1 hrsz., 9500 
m2, Komló Város Önkormányzat tulajdonában.  
 
A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város 
Önkormányzat. 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
           
 
Polics József 
          Polgármester 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2012. (XII.14.) sz. határozattal módosította a 
Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola alapító okiratát. 
 
Jelen alapító okirat 2012. december 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város 
Önkormányzat Szilvási Általános Iskola 2012. május 10-én kelt alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 
 

 

 



MODOSÍTÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség u. 32. szám alatti 
költségvetési szerv 64/2012. (V. 10.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirat 
módosítására kerül sor. 
 
A módosítás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírása alapján történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által. 
 

3. Az alapító okirat bevezetőjében az alapító által megjelölt jogszabály megnevezése 
pontosításra került: Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola elnevezésű 
intézmény alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet szerinti tartalommal adja ki: 

 
Komló Város Tanácsa 1966. évi határozattal alapította meg az intézményt. 
 

4. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése bekerült. 
5. Közfeladata az alábbiak szerint módosult: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény alapján általános iskolai nevelés-oktatás. 
6. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása szövegrész az alábbiak szerint módosult: 

„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

7. Államháztartási szakágazati besorolása az alábbiak szerint módosult: Alapfokú oktatás 
(852010). 

8. A feladat ellátását szolgáló vagyon esetében a Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, 
Függetlenség u.32, és a Felsőszilvási Általános Iskola 7300 Komló, Május 1 utca 13 cím is 
feltüntetésre került. 

9. A záradék végén felvezetésre kerül: A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat 
2012. december 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Szilvási 
Általános Iskola 2012. május 10-én kelt alapító okirata hatályát veszti. 

 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (XII. 14.) sz. határozatával az alapító 
okiraton történt módosításokat elfogadta, a módosítások 2012. december 31. naptól hatályosak. 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
        Polics József  
        polgármester 



              4.sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény a képviselő-testület 231/1995. (XII. 
21.) sz. határozatában foglaltakra tekintettel került megalapításra. Az alapító okirat az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése 
szerinti tartalommal kerül meghatározásra. 
 
 
Költségvetési szerv megnevezése:  Komló Város Önkormányzat  
Gazdasági Ellátó Szervezet  
 
Rövidített  neve:     Komló Város Önkormányzat GESZ 
Székhelye:     7300 Komló, Városház tér 3. 
 
 
Közfeladata:      Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi 
       társulási intézmények ellátó, kisegítő  
       szolgálatai – gazdasági pénzügyi ellátást  
       biztosító költségvetési szerv 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
Önkormányzati, valamit többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő tevékenysége, 
valamint számviteli tevékenység biztosítása. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 
ellátó, kisegítő szolgálatai       (841116) 
 
Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 
692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
841907  Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel 
841143  A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
 
Az alábbi tevékenységeket Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények látják el, a 
szakfeladat és szakágazat megnevezése a normatív támogatás igénylése miatt szükséges: 
 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
562920  Egyéb vendéglátás 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
889101  Bölcsődei ellátás 
900111  Befogadó színházak tevékenysége 
910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562916  Üdülő tábori étkeztetés 
910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 



890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
841126 Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási tevékenysége 
889922 Házi segítségnyújtás 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000  Építményüzemeltetés 
 
Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
Irányító szerv neve, székhelye:  Komló Város Önkormányzat  
  Képviselő-testülete 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő és gazdálkodó 
 
A feladathoz kapcsolt funkció szerint az alábbi önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási 
feladatait ellátja: 
 
1.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  
7300 Komló, Városház tér 1. 
2.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem  
7300 Komló, 48-as tér 1. 
3.) Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat 
kötelezően ellátandó működtetéssel kapcsolatos tevékenységének gazdálkodási feladatait ellátja: 
 
1.) Komló Város Önkormányzat  Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség utca 32. 
2.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 Komló, Gagarin u. 4. 
3.) Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata 7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
 
Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására: 

1.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3.  
 
Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint.  
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlanokat és 
berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti 
meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. Az ingatlan helyrajzi száma: 549, 1092 m2. 
 
A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város 
Önkormányzat. 
 



 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
 
Záradék:  
Az alapító okirat módosítását Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2012. (XII.14.) 
sz. határozattal jóváhagyta 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartással történő bejegyezéssel 2013. január 1. napjától 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2012. június 21-én kelt 82/2012. (VI.21.) sz. határozattal 
elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
M Ó D O S Í T Ó  O K I R AT 

 
 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 7300 Komló, Városház tér 3. szám alatti 
költségvetési szerv 2012. június 21. napján 82/2012. (VI. 21.) sz. határozattal elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okirata módosításra kerül. 
 
Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolásából az alábbi 
szakfeladatok törlésre kerülnek: 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
853111  Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) 
853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.évfolyam) 
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-, és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti 
ágban 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
 
Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása az alábbi szakfeladattal 
kiegészítésre kerül: 
 
811000  Építményüzemeltetés 
 
A feladathoz kapcsolt funkció szerint az alábbi önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási 
feladatait ellátja részből az alábbiak törlésre kerülnek: 
 
1.) Komló Város Önkormányzat  Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség utca 32. 
2.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 Komló, Gagarin u. 4. 
 
Az alábbi szöveg beemelésre kerül: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat 
kötelezően ellátandó működtetéssel kapcsolatos tevékenységének gazdálkodási feladatait ellátja: 
 
1.) Komló Város Önkormányzat  Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség utca 32. 
2.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 Komló, Gagarin u. 4. 
3.) Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata 7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
 
Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására részből az 
alábbi törlésre kerül: 
1.)„Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata 7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
 



A képviselő-testület /2012. (XII.14.) sz. határozattal a módosító okiratot elfogadta, a módosított 
alapító okirat 2013. január 1 naptól hatályos. 
 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 
 



5.sz. melléklet 
 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény elnevezésű 
intézmény az 1997. évi CXL. tv. 68. § b. pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szól 368/2011. Korm. rend. 5. §. (1)-(2) bekezdése alapján került megalapításra, a 
Mecseki Szénbánya 1953. évi létrehozásának  megfelelően. 
 
A költségvetési szerv megnevezése::  Komló Város Önkormányzat 
József Attila Városi Könyvtár 
és Muzeális Gyűjtemény 
Székhelye:      7300 Komló, Városház tér 1. 
 
Közfeladata:     könyvtár és közgyűjtemény 
 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
Könyvtári szolgáltatás, múzeumi kiállítási tevékenység biztosítása. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
Könyvtári, levéltári tevékenység (910100) 
 
Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
910201  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910203  Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  
900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
910202  Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
városi rendezvények lebonyolítása 
 
 
Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
Irányító szerv megnevezése, székhelye:   Komló Város Önkormányzat 
  Képviselő-testülete  
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv – Komló  
      Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó   
      Szervezet látja el gazdálkodási feladatát. 
 
 



 
Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint.  
 
A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlanokat és 
berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti 
meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 
A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város 
Önkormányzat. 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Alapító Okiratának módosítását a …/2012. (XII. 14.) 
sz. határozattal jóváhagyta.  
 
Jelen alapító okirat 2013. január 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2012. május 10-én 
kiadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 
 
 
 
 
 



 
 

M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 
 
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 7300 Komló, 
Városház tér 1. szám alatti költségvetési szerv 64/2012. (V. 10.) sz. határozattal elfogadott alapító 
okirata módosításra kerül. 
 
1.)   Államháztartási szakágazati besorolása az alábbiak szerint módosításra kerül: 
Könyvtári, levéltári tevékenység (910100) 
 
2.) Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolásában az alábbi 
szakfeladatrendek módosításra kerülnek: 
 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  
 
3.) A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat 2013. január 1. napjától lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a 2012. május 10-én kelt 64/2012. (V.10.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
A Képviselő-testület a /2012. (XII.14.) sz. határozattal jóváhagyta az alapító okirat módosítását. 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
 
 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 



6.sz. melléklet 
 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem elnevezésű intézmény 
Komló Város Önkormányzat 211/1999. (XI. 25.) sz. határozatával, az 1997. évi CXL. tv. 78. § (5) 
bekezdés b. pontja alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel határozta meg az alapító okirat tartalmát. 
 
 
Költségvetési szerv megnevezése: Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
Székhelye:    7300 Komló, 48-as tér 1. 

 
Rövidített  neve:   Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza 
 
Telephelye neve, címe: Színház- és Hangversenyterem 
     7300 Komló, 48-as tér 5. 
 
Közfeladata:     közművelődési tevékenység 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
Közművelődési tevékenység, befogadó színházak tevékenysége, rendezvények szervezése az 
intézmény tevékenysége. 
 
Színház- és Hangversenyterem: 
Közösségek Háza intézményegysége:  
Neve:      Színház- és Hangversenyterem 
Székhelye:     7300 Komló, 48-as tér 5. 
Az intézmény kapacitása:   338 fő 
 
 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
Előadó-művészet      900100 
 
Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
900111 Befogadó színházak tevékenysége 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
562916  Üdülői, tábori étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913  Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése  
900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 



842153 Nemzetközi kulturális együttműködés 
855200 Kulturális képzés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933 Foglalkozást elősegítő képzések 
855935 Szakmai továbbképzések 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
856091 Szakképzési és felnőttképzései támogatások 
856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 
890412 Komplex térségi integrációt segítő programok 
890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása  
900121 Zeneművészeti tevékenység 
900122 Táncművészeti tevékenység 
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
900300 Alkotóművészeti tevékenység 
931301 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 
562920 Egyéb vendéglátás 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
Irányító szerv megnevezése, székhelye:   Komló Város Önkormányzat  
  Képviselő-testülete 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény kapacitása:   175 fő 
 
Gazdálkodási  besorolása:    önállóan működő költségvetési szerv – Komló  
     Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó    
    Szervezet látja el gazdálkodási feladatát. 
 
Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint.  
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlanokat és 
berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti 
meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 
A vagyon felett rendelkező: a 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város 
Önkormányzat. 
 
 



K o m l ó, 2012. december 14. 
 
        Polics József 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem Alapító Okiratának módosítását a …/2012. (XII. 
14.) sz. határozattal jóváhagyta.  
 
Jelen alapító okirat 2013. január 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2012. május 10-én kelt 
64/2012. (V.10.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
 
 
 
 
 



 
 

 M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 
 
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem 7300 Komló, 48-as tér 
1. szám alatti költségvetési szerv 64/2012. (V. 10.) sz.. határozattal elfogadott alapító okirata 
módosításra kerül. 
 
1.) Az alapító okirat bevezetőjében az alapító által megjelölt jogszabály megnevezése pontosításra 
került: Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem elnevezésű 
intézmény Komló Város Önkormányzat 211/1999. (XI. 25.) sz. határozatával, az 1997. évi CXL. tv. 78. 
§ (5) bekezdés b. pontja alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel határozta meg az alapító okirat 
tartalmát. 
 
 
2.) Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolásában az alábbi 
szakfeladatrendek módosításra kerülnek: 
 
841907    Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
890442     Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
855913     Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése  
855933     Foglalkozást elősegítő képzések 
855935     Szakmai továbbképzések 
890504     Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása  
562920     Egyéb vendéglátás 
 
 
3.) A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat 2013. január 1. napjától lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a 2012. május 10-én kelt 64/2012. (V.10.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
A Képviselő-testület a …/2012. (XII.14.) sz. határozattal jóváhagyta az alapító okirat módosítását. 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 

 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

188/2012. (XII.14.) határozata 
 

Döntés köznevelési intézmények működtetéséhez és állami fenntartásba 
kerüléséhez kapcsolódóan 

A képviselő-testület – a polgármestert előterjesztésében – az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sport, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével - 
megtárgyalta a köznevelési intézmények működtetéséhez és állami fenntartásba kerüléséhez 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
1.) A képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy az önkormányzat az illetékességi területén 

lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon működtetését 2013. január 1. napjától vállalja, a 150/2012. (X. 25.) számú 
határozata alapján a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes 
területi szervéhez benyújtott kérelmét visszavonja. 

 
A képviselő-testület az állami fenntartásba kerülő a Nkt. 74. §-ában meghatározott 
köznevelési intézmények működéséhez a 2012. évi tényadatoknak alapján legfeljebb 
152 millió forint támogatást biztosít a 2013. évi önkormányzati költségvetésben. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 

 
2.) A képviselő-testület a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2012. január 1. 

napjától hatályos módosított alapító okiratát a 4. számú melléklet szerinti 
tartalommal, valamint a módosító okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és 
utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája felé a 
változásokat jelentse át. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
      dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

3.) A képviselő-testület a Komló és Térsége Óvodái 2013. január 1. napjától módosított 
alapító okiratát az 5. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint a módosító 
okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar 
Államkincstár Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 



 
4.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a jelenleg fenntartásában működő Szilvási 

Általános Iskola, a Kenderföld-Somági Általános Iskola és a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Kökönyösi Oktatási Központ 
Szakközépiskola állami köznevelési alapfeladatot ellátó feladat-ellátási helyei 2013. 
január 1-jével beolvadással állami fenntartásba kerülnek. A beolvadásra kerülő 
intézmények megszűnésének törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéséről a 
kincstár hivatalból intézkedik. A képviselő-testület felkéri a GESZ vezetőjét, hogy a 
köznevelési intézmények megszűnéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok 
elvégzéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
    Kiss Béláné GESZ vezetője 
 

5.) A képviselő-testület az állami fenntartásba kerülő intézmények működtetéséhez, 
illetve a gyermekétkeztetés feladat-ellátásához kapcsolódó dolgozói létszámot, 
beleértve az BM EGYMI konyhai feladat-ellátáshoz kapcsolódó alkalmazottait, 
összesen 49 főt a GESZ foglalkoztatotti állományába átveszi 2012. december 31. 
napjával. A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy munkáltató 
személyében bekövetkezett változással kapcsolatban a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben előírt szükséges tájékoztatási és egyéb 
kötelezettségüknek az előírt határidőben tegyenek eleget. 

 
Határidő: 2012. december 31. (munkavállalók átadása tekintetében) 

   2012. december 15. (a munkavállalók tájékoztatása tekintetében) 
Felelős:  Polics József polgármester 

   GESZ vezetője 
   Köznevelési intézmények vezetői 
 
6.) A képviselő-testület 2013. január 1. napjával a Központ ingyenes használatába adja a 

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Irodája által használt 3605/1/A/6 
hrsz-ú, 91,64 m2 irodai, továbbá 3605/1/A 17 hrsz-ú 41,64 m2 tároló Komló, Kossuth 
L. u. 103. szám alatti helyiségeket, illetve a tankerület működéséhez szükséges 
irodabútort és informatikai eszközállományt. A képviselő-testület az állami 
fenntartásba kerülő köznevelési intézmények szakmai feladatihoz, fenntartói irányítói 
jogok gyakorlásához, működtetéséhez kapcsolódóan 2 fő közalkalmazottat és további 
3 üres álláshelyet átad a tankerület számára. A képviselő-testület felkéri a GESZ 
vezetőjét, hogy munkáltató személyében bekövetkezett változással kapcsolatban a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben előírt szükséges 
tájékoztatási és egyéb kötelezettségének az előírt határidőben tegyen eleget. 

 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
     GESZ vezetője 

 
7.) A képviselő-testület a Központ ingyenes használatába adja az állami fenntartásba kerülő 

köznevelési intézmények feladat-ellátásához kapcsolódó ingó és ingatlan vagyonát 
kivéve a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó konyha és ebédlő területét és a feladat-
ellátáshoz kapcsolódó eszközöket és felhatalmazza a polgármestert, hogy Komló Város 



Önkormányzata nevében az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő átadás-
átvételi megállapodást, illetve annak mellékleteit, az átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
aláírja, a teljességi nyilatkozatot megtegye. 

 
Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

8.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az állami fenntartásba kerülő 
köznevelési intézményeket érintő projektek tekintetében a Központtal történő átadás-
átvételi megállapodás figyelembe vételével a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
9.) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 azonosító 

számú projekt keretében kialakításra és fejlesztésre került Kökönyösi Oktatási 
Központ Szakközépiskola átszervezésére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény jogszabályi előírásai miatt került sor, így a projekt tekintetében az 
önkormányzat által a fenntartási időszakban vállalt kötelezettségek tekintetében a 
továbbiakban az önkormányzatot felelősség nem terheli. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 

10.) A Képviselő-testület az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő, a Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 27/2012. (XII. 12.) határozati Tt. számú 
határozatát jóváhagyja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 



1. számú melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-

átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó  létszám átadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról 

amely létrejött egyrészről   

………………………………….… Önkormányzata/Önkormányzati Társulás 
székhelye: 
képviseli:  
törzsszáma: 
adóigazgatási azonosító száma: 
bankszámlaszáma: 
statisztikai számjele: 
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
képviseli: …………………………. tankerületi igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 
ÁHT azonosítója: 335262 
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) – a továbbiakban együtt: „Felek” – között az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

I. 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal 
Átvevőt jelölte ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése 
alapján 2013. január 1-jétől az Átvevő fenntartásába kerülő köznevelési feladatot ellátó 
intézményekkel kapcsolatos fenntartói, működtetői (opcionális, ha a KIK a működtető), 
valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket Átvevő veszi át.  
A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez 
kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülő 
intézmények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a korábban e feladatok 
ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, Átvevő ingyenes 
használatába/vagyonkezelésébe adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám átadás-
átvételéhez, a jogok és kötelezettségek meghatározásához, megosztásához szükséges keretek 
biztosítása. E célok megvalósítása érdekében Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 2012. évi …. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) 13.§ (2) a) pontja alapján az alábbiak szerint állapodnak meg. 



II. 

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 

1. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény(ek) jogutódja az oktatásért felelős miniszter 
irányítása alatt álló Átvevő, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervként gyakorolja az átvételre kerülő intézmények felett a jogszabályban meghatározott  
fenntartói, irányítói jogokat. Az intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokba 
(opcionális, ha a KIK a működtető) 2013. január 1-jétől Átvevő lép. 

2. Az intézmény(ek) átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra 
a Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási  
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 

III. 

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

1. Az Átadó által fenntartott köznevelési intézmények, az intézmény(ek), fenntartásához, 
működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető), illetve a feladatellátásához 
kapcsolódó foglalkoztatottak, a jogok és kötelezettségek átadás-átvételéhez, valamint az 
átadó tulajdonában álló, az intézmény(ek) elhelyezését, valamint a fenntartásához, 
működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető) szükséges ingó- és ingatlan 
vagyonelemekre Átvevő javára történő ingyenes használati/vagyonkezelői jog 
alapításához kapcsolódó főbb feladatok, a Felek jogainak és kötelezettségeinek a 
meghatározása. 

2. Átadó átadja Átvevő részére a Törvény alapján állami fenntartásba kerülő 
intézmény(eke)t, valamint ahhoz kapcsolódóan 

a) a rendelkezésére álló, a köznevelési intézmények működését biztosító alapító, létesítő 
okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített 
példányát; 

b) az intézmény(ek)ben használt bélyegzők nyilvántartását; 

c) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó 
vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az 
adósságállományról szóló dokumentumokat; 

d) az átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek) 2012. évi költségvetéséről, valamint a 
2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló évközi és éves beszámolókról szóló 
dokumentumokat; 

e) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel 
szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de 
érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más 
vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és 
annak indokairól szóló dokumentumokat, illetve tájékoztatást, külön kiemelve az 
európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket; 



f) Átadó által tett, a köznevelési intézmény(ek)re háruló, az átadás-átvétel napján 
hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb 
kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló tételes és szükséges magyarázatokkal 
ellátott kimutatásokat; 

g) az átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek)hez kapcsolódó hazai és Európai Uniós 
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló 
dokumentumokat; 

h) Tájékoztatást a köznevelési intézmény(ek) tevékenységéhez kapcsolódó, vagy azt 
elősegítő alapítványokról (alapítvány neve, célja, kuratórium tagjai, elérhetőségek). 

3. Átadó a Törvényben meghatározott, a köznevelési intézmény(ek)kel kapcsolatos 
fenntartói, működtetői (opcionális, ha a KIK a működtető) joggyakorlás teljes körű 
ellátásának biztosítására  …. foglalkoztatottat Átvevő részére átad.  Átadó átadja továbbá 
Átvevő részére, a köznevelési intézmény(ek) – Törvényben meghatározott – 
foglalkoztatottainak létszámát. 

4. Átadó a tulajdonát képező, a köznevelési intézmény(ek) szakmai feladatellátásához 
szükséges, illetve az Átvevő fenntartói joggyakorlásához, az átadásra kerülő szakmai és 
funkcionális létszám munkafeltételeit biztosító informatikai, multifunkcionális és tárgyi 
eszközökre, valamint gépjárművekre Átvevő részére ingyenes használati 
jogot/vagyonkezelői jogot biztosít.  

5. Átadó a tulajdonát képező, az átvételre kerülő köznevelési intézmények elhelyezését, 
szakmai feladatellátását biztosító ingatlanokra Átvevő részére ingyenes használati 
jogot/vagyonkezelői biztosít. 

6. Átadó a tulajdonát képező, Átvevő fenntartói joggyakorlásához szükséges, valamint a  
területi szervének elhelyezésre szolgáló ingatlan(ok)ra Átvevő részére ingyenes használati 
jogot biztosít. 

IV. 

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 

A Megállapodás rögzíti az átadásra kerülő köznevelési intézmények teljes körét, a feladatok, a 
létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes használatba/vagyonkezelésbe adásának 
személyi, tárgyi, dologi feltételeit, valamint rendelkezik a Megállapodás aláírását követően az 
átadásig keletkező jogokról és kötelezettségekről.  

a) A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek) átadása*  

1. Az átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek) felsorolása: 

a) Fenntartásra átadásra kerülő köznevelési intézmények:  

sorszám OM azonosító Intézmény neve Intézmény székhelye 
    



b) Fenntartásra és működtetésre átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek):  

sorszám OM azonosító Intézmény neve Intézmény székhelye 
    
*A táblázat az intézmények számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. Az átadásra kerülő intézmények száma függvényében a 
táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt erre utalni szükséges. A nem értelmezhető táblázat törlendő!  

2. Köznevelési intézményenként, a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek 
felhasználásával rögzíteni kell: 

a) Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény 
elhelyezésére szolgáló ingatlannak ki a tulajdonosa (Átadó tulajdona, más 
önkormányzat tulajdona, más (jogi) személy, állami tulajdon), az ingatlanon milyen 
jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenntartási 
kötelezettségek, a projekt támogatáshoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség), 
feltüntetve a támogatásból megvalósuló projekt által érintett ingatlanokat (a 
támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével).  

b) Az intézmény 2012. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására 
vonatkozó adatokat, összegszerűen részletezve. 

c) Az intézmény fenntartásával, működtetésével (opcionális, ha a KIK a működtető) 
kapcsolatos, az átadás-átvétel napján hatályos szerződésállományt, ezen belül a 
szerződés típusát a megállapodás 11. mellékletében rögzített bontás szerint, valamint 
az intézmény(ek)hez kapcsolódó azon szerződéseket, megállapodásokat is, amelyek 
pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek.  

d) Az intézményre vonatkozó követelésállományt a 12. mellékletben rögzített bontás 
szerint. 

e) Az intézménnyel összefüggő, folyamatban lévő peres ügyeket a 13. mellékletben 
rögzített bontás szerint. 

f) Az intézmény teljes vagyonleltárát, a használatba/vagyonkezelésbe átadásra kerülő: 

- ingatlanok tekintetében az ingatlan adatainak, továbbá a könyv szerinti érték és az 
utolsó vagyonértékelés bemutatásával, 

- az ingó vagyon tekintetében a leltárívek csatolásával, 
- gépjárművek tekintetében a 4. mellékletben rögzített bontás szerinti kimutatással, 
feltüntetve a támogatott projekt keretében beszerzett vagyonelemeket (a támogatást 
nyújtó és a projektszám feltüntetésével). 

g) A 14. és 14/a mellékletben rögzített bontás szerint az intézményre vonatkozó 
folyamatban levő, illetve tervezett közbeszerzések bemutatását, külön kitérve a 
támogatott projekt keretében megvalósuló beszerzésekhez kapcsolódó 
közbeszerzésekre (a támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével). 

3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátásához 
szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron kívül 
intézkednek: 



a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerződések átadás-átvételéről,  

b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről, 

c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,  

d) a rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.  

b) A foglalkoztatottak átadás-átvétele 

A foglalkoztatottak átadására 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor: 

1. A Törvény értelmében a köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, az 
intézmény(ek) fenntartásával, irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, valamint 
a fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális 
feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: ….. fő 
Szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: …….fő  
Funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: ……fő 

Az intézmény(ek) működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat 
ellátó foglalkoztatottak összes létszáma: …… fő 
 (opcionális ha a KIK a működtető) 

Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörökre lebontva a 2. melléklet 
tartalmazza. 

2. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény(ek) átadásra kerülő összes foglalkoztatotti 
létszáma: … fő 
Betöltve átadott státuszok száma: …….fő  
Betöltetlenül átadott státuszok száma: ……db 

Az átvételre kerülő köznevelési intézmény(ek) intézményi státuszához nem köthető 
foglalkoztatottak: 

a) prémiumévek programban részt vevő(k) száma: ………..fő;  
b) megbízási jogviszonyban rendszeresen foglalkoztatott: 

ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadó(k) száma: ……………fő, 
bb) egyéb megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma: ……………fő. 

Az átadásra kerülő intézményi létszámot intézményenként az 1. melléklet tartalmazza, 
amelyben külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. 

3. Átadó a betöltött státuszokon szereplő, az 1. és 2. mellékletben felsorolt foglalkoztatottak 
személyi anyagát 2012. december 31-ig átadja Átvevőnek. 

4. A Törvény alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2013. január 1-jétől a 
munkáltató személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak 
munkáltatója 2013. január 1-jei hatállyal Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok 
által a munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben 
eleget tesznek. 



c) A tárgyi eszközök átadása: 

Felek rögzítik, hogy Átadó a megállapodás tárgyát képező intézménnyel, illetve létszámmal 
együtt, 2013. január 1-jei hatállyal, a köznevelési feladat ellátáshoz, az intézmény(ek) 
fenntartásához, működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető) kapcsolódó tárgyi 
eszközállomány ingyenes használatát/vagyonkezelői jogát átadja Átvevőnek az alábbiak 
szerint: 

I. a b/1) pont alapján átadásra kerülő foglalkoztatottakhoz kapcsolódóan 

a.  a létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító informatikai 
eszközállományt, amely magába foglalja a személyi számítógépeket a kapcsolódó 
perifériaelemekkel együtt (monitor, billentyűzet, egér, nyomtató); 

b. multifunkcionális eszköz tekintetében Átadó létszámára lebontott intézményi 
darabszám felhasználásával az átadandó létszám arányához igazított darabszámot;  

c. az átadandó létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító irodai 
bútort (íróasztal, szék, görgős elem, lehetőség szerint személyenként egy szekrény). 

II. az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez, az intézményben ellátott 
tanulók oktatás-neveléséhez szükséges, az intézményben nyilvántartott informatikai, 
multifunkcionális, illetve tárgyi eszközöket, iskolai bútort, taneszközt, gépjárművet.  

Az I. pontban szereplő létszámhoz kapcsolódó, átadandó tárgyi eszközök listáját a 
megállapodás 5. és 10. melléklete tartalmazza. 

A II. pontban szereplő létszámhoz, illetve az intézmény(ek)ben ellátott tanulók oktatás-
neveléséhez kapcsolódó tárgyi eszközök listáját intézményenként a megállapodás 3. és 9. 
melléklete tartalmazza. 

d) A gépjárművek átadása 

A gépjármű(vek) ingyenes használatba/vagyonkezelésbe átadására 2013. január 1-jei hatállyal kerül 
sor. 

Az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez (opcionális ha a KIK 
működtet), az intézményben ellátott tanulók oktatás-neveléséhez, a köznevelési feladatok 
ellátásához szükséges, Átvevő ingyenes használatába, vagyonkezelésébe átadásra kerülő 
gépjárművek adatait a megállapodás 4. és 6. melléklete tartalmazza. 

Felek együttműködnek annak érdekében, hogy az átadásra kerülő gépjármű(vek) tekintetében 
Átvevő a közúti közlekedési nyilvántartásba, üzembentartóként bejegyzésre kerüljön. A 
nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos költségek Átvevőt terheli. 

A tárgyi eszközök és gépjárművek átadás-átvételével kapcsolatos feladatok megszervezéséről 
Felek együttesen, előzetesen egyeztetve gondoskodnak. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv 
készül, amely tartalmazza a számviteli nyilvántartásból történő kivezetés dátumát. 



e) A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása  

1. Átadó átadja Átvevő részére azokat a 15. mellékletben meghatározott, a köznevelési 
intézményt érintő projekteket, amelyekben a Törvény szerint Átadó, mint projektgazda 
jogutódja Átvevő. A projektekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében a 
Törvény 16-18.§-ában foglaltak az irányadók. 

2. A megállapodás aláírásával egy időben Átadó (projektgazda) teljes körű tájékoztatást 
nyújt Átvevő részére projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel kapcsolatos 
valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról, egyben meghatalmazza 
Átvevőt (jogutód projektgazda), hogy a támogatási szerződés módosításával 
kapcsolatos eljárásban nevében eljárjon.  

3. Átadó átadja Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját, amelyhez 
csatolja a dokumentumok tételes listáját.  

V. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2012. 
……….-i szerinti állapotot veszik alapul. 
Átadó tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség 
számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmény(ek) működését érdemben 
befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekről, 
körülményekről. 
Átadó a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékleteket, kimutatásokat, 
tájékoztatókat, beszámolókat az alábbi határidőkig adja át Átvevő részére: 
- a szerződés aláírásával egyidejűleg, legkésőbb 2012. december 15-ig: 1., 2., 4., 6., 7., 8., 

11.,12., 12/a.,13, 14., 14/a., 15. mellékleteket, az intézmény alapító dokumentumát, 
szabályzatainak listáját, tájékoztatást a peres ügyek állásáról, az érvényesíthető,  per- 
vagy vitarendezés tárgyává tehető igényről, jogosultságról, egyéb fontos, az intézmény 
működését meghatározó kérdésről;  

- 2012. december 31-ig: az átadásra kerülő foglalkoztatottak személyi anyagait, 
tájékoztatást a köznevelési intézmény 2012. évi költségvetési helyzetéről (évközi 
beszámolók), a 2012. évi normatíva igényléssel, lemondással kapcsolatos tájékoztatást, a 
bélyegzők nyilvántartását, a hatósági engedélyeket, a köznevelési intézmények 
tevékenységéhez kapcsolódó alapítványokról készült tájékoztatást; 

- 2013. január 31-ig: projektek dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok 
tételes listáját;   

- 2013. február 15-ig: 3., 5., 9., 10. mellékleteket;  

- 2013. április 30-ig: a Törvény mellékletében meghatározott jegyzőkönyvet; 
- 2012. május 15.: az intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámolót. 

Felek megállapodnak, hogy a megállapodásban megjelölt vagyonelemekre 2013. január 15-ig 
ingyenes használati/vagyonkezelői jogot keletkeztető szerződést kötnek. 



Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, 
illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. 

Átadó által kijelölt kapcsolattartó:  
Neve: 
Beosztása: 
Elérhetősége: 
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:  

Neve:  
Beosztása:  
Elérhetősége:  

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak 
el. 

Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és 
mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó a megállapodás mellékleteinek aláírásával teljes 
felelősséget vállal arra, hogy az abban közölt tények adatok, információk a megállapodás 
függelékét képező teljességi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően valósak, teljeskörűek 
érdemi vizsgálatra alkalmasak. 

A Megállapodás …. eredeti példányban készült és … számozott oldalból áll, amelyből  …. 
példány az Átadót, …. példány az Átvevőt, …… illet meg. 

………………, 2012. ……………… „       .” 

  ...............................................................   ...............................................................  
 polgármester/társulás elnöke tankerületi igazgató 
 átadó átvevő 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

  ...............................................................   ...............................................................  
 átadó átvevő 

Jogi ellenjegyzés: 

  ...............................................................  
 átadó 

Egyetértek: 

  ...............................................................   ...............................................................  
 Marekné dr. Pintér Aranka jogi ellenjegyző 
 mb. elnök átvevő 
 átvevő 



A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. melléklet: A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek)ben foglalkoztatottak átadásra 
kerülő létszáma 

2. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatokhoz 
kapcsolódó munkakörben foglalkoztatottak átadásra kerülő létszáma 

3. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi 
eszközök 

4. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó 
gépjárművek 

5. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 
ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök 

6. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 
ellátásához kacsolódó gépjárművek 

7. melléklet: A köznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok 
8. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátását biztosító ingatlanok 
9. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra 

kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek 
10. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői 
jogvédelem alá eső termékek 

11. melléklet: Szerződések 
12. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához, fenn-

tartásához/működtetéséhez kapcsolódó követelésállomány, adósságállomány (12., 12/a) 
13. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenn-

tartásához/működtetéséhez kapcsolódó folyamatban levő peres ügyek 
14. melléklet: A köznevelési intézmények fenntartásával/működtetésével kapcsolatos 

folyamatban levő, tervezett közbeszerzések (14., 14/a.) 
15. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó projektek  



Függelék 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

Alulírott .................................., mint a .................................. …………………. 
Önkormányzat/Önkormányzati társulás képviseletében eljáró vezető (a továbbiakban: átadó) 
kijelentem, hogy a mai napon ........................ - az átvevő részére (a továbbiakban: átvevő) a 
megállapodással átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 
évi … törvényben meghatározott intézményi kör (átvett intézmények) működése körébe eső 
adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett 
nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok 
valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes 
felelősséget vállalok. 

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 

……………….., 20 ......................... 

  ............................................................... 
 Átadó 



3. számú melléklet 
KÖKÖNYÖSI KÖZOKTATÁSI  
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 
7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. 
Tárgy: Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola állami fenntartásba adásához 
kapcsolódó döntések 
 

H a t á r o z a t i  k i v o n a t 
 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. december 12.-ei üléséről 
 
27/2012. (XII.12.) Tt. határozat 
A Társulási Tanács megtárgyalta a köznevelési intézmények működtetéséhez és állami 
fenntartásba kerüléséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 

1.) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a jelenleg fenntartásában működő 
Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola, székhelyintézménye, illetve annak 
Nagy László Gimnázium, Gagarin Általános Iskola, Nagy László 
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Magyarszéki Általános Iskola feladat-ellátási helyei 2013. január 1-jével 
beolvadással állami fenntartásba kerülnek. A beolvadásra kerülő intézmények 
megszűnésének törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéséről a kincstár 
hivatalból intézkedik. 

2.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt, hogy az intézmény átadásához 
kapcsolódó, szükséges átadás-átvételi megállapodást, mint a Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülésének képviselője 2012. 
december 15. napjáig aláírja. 

3.) A Társulási Tanács a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola nevét az 
átszervezés után Komló és Térsége Óvodára javasolja módosítani és felkéri a 
tagönkormányzatokat, hogy a társulás fenntartásában maradó intézmény 
módosított alapító okiratát terjesszék a képviselő-testületeik elé. 

4.) A Társulási Tanács a Komló és Térsége Óvodái magasabb vezetői feladatainak 
ellátásával megbízza Buzásiné Petkó Ildikót 2013. január 1. napjától 2013. 
augusztus 15-éig, illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Garantált illetménye:       208.900  Ft. 
Garantálton felüli illetménye:       30.000 Ft.- 
Magasabb vezetői pótléka:       46.000 Ft.- 
Összesen:         284.900 Ft.- 

 
Határidő: az 1. pont tekintetében 2012. december 31. 

         a 2. pont tekintetében 2012. december 15. 
         a 3. és 4. pont tekintetében 2013. január 1. 

Felelős:  Polics József elnök 
 
 

 
        Polics József 
         elnök 



4. számú melléklet 
 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
A „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata elnevezésű intézmény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény  valamint az 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (1) és (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek 
megfelelően – 2009. július 1. napján került megalapításra, a 73/2009. (V. 28.) sz. határozattal, a 
jogelőd intézmények összeolvadással történő átalakítását követően. 
 
Neve:    „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, 

Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
 Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú 
 Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai 
 Szakszolgálata 

 
Rövid neve:  „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  
Székhelye:   7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
 
Az intézmény jogelődjének nevei és címei: 
1.) Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, 
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
2.) Komló Város Önkormányzat Gagarin Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Szakmai Szolgáltató Intézmény  
7300 Komló, Fürst S. u. 1. 
3.) Magyarszéki Általános Iskola, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 44. 
4.) Óvoda Magyarszék, 7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
 
Létrehozásáról rendelkező jogszabály száma: Komló Város Önkormányzata a 30/2009. (III. 26.)sz. 
határozat, Mecsekpölöske Község Önkormányzata a 10/2009. (III. 24.)sz. határozat, Mánfa Község 
Önkormányzata a 21/2009. (III. 24.) sz. határozat, Magyarszék Község Önkormányzata a 8/2009. (III. 
24.) sz. határozat, Magyarhertelend Község Önkormányzata a 27/2009. (III. 24.) sz. határozat, Liget 
Község Önkormányzata a 10/2009. (III. 24.) sz. határozat, Bodolyabér Község a 12/2009. (III. 31.) sz. 
határozat, a Baranya Megyei Önkormányzat a 24/2009. (III. 19.) sz. határozat alapján. 
Alapító okirattal történő megalapítás jóváhagyása: 
Komló Város Önkormányzata a 73/2009. (V. 28.) sz. határozat, Mecsekpölöske Község 
Önkormányzata a 34/2009. (VI:3.) sz. határozat, Mánfa Község Önkormányzata a 41/2009. (V.22.) sz. 
határozat, Magyarszék Község Önkormányzata a 45/2009. (VI.3.) sz. határozat, Magyarhertelend 
Község Önkormányzata a 75/2009. (VI.5.) sz. határozat, Liget Község Önkormányzata a 42/2009. 
(VI.3.) sz. határozat, Bodolyabér Község a 28/2009. (V.6.) sz. határozat, a Baranya Megyei 
Önkormányzat a 55/2009. (V.28:) sz. határozat alapján hagyta jóvá az intézmény megalapítását. 
 
A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola székhelye és telephelyei: 

1.) Egységes Iskola és Kollégium intézményegység: 
1.1.1  Gagarin Általános Iskola,  
  7300 Komló, Fürts S. u. 1. – általános iskola  
1.1.2  Magyarszéki Általános Iskola 
  7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44. – általános iskola 
1.1.3  Nagy László Gimnázium 

7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
1.1.4  Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola,  
  Speciális Szakiskola és Kollégium  



  7300 Komló, Ságvári u. 1. 
1.1.5. Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 
  7300 Komló, Alkotmány u. 2. (az intézmény székhelye) 
 
Óvodai Intézményegység telephelyei: 
1.2.1.  Sallai utcai Óvoda 
  7300 Komló, Sallai utca 1. 
1.2.2. Körtvélyesi Óvoda 
  7300 Komló, Nagyszántó utca 10. 
1.2.3.  Magyarszéki Óvoda 
  7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
1.2.4.  Magyarhertelendi Óvoda 
  7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 
1.2.5.  Ligeti Óvoda 
  7331 Liget, Hamberger u. 13. 
 
1.3.1 Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 
  Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
  Címe: 7300 Komló, 48-as tér 7. 
1.4.1.  Szakszolgálat intézményegység 
  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
  7300 Komló, Pécsi út 51. 

 
Az intézmény irányító szervei neve és címe:   Komló Város Önkormányzat 
   Képviselő-testülete 

7300 Komló, Városház tér 3. 
Bodolyabér Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21. 
Liget Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7331 Liget, József A. utca 9. 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. 
Magyarszék Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
Mánfa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete  
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulása Megállapodásában foglaltak szerint 
 

Az intézmény fenntartó szervei neve és címe:   Komló Város Önkormányzat 
   7300 Komló, Városház tér 3. 

 Bodolyabér Község Önkormányzata 
7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21. 
Liget Község Önkormányzata 
7331 Liget, József A. utca 9. 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. 



Magyarszék Község Önkormányzata 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
Mánfa Község Önkormányzat 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulása Megállapodásában foglaltak szerint 

 
Az intézmény működési köre:  gimnázium, szakközépiskola, szakiskola,   
     speciális szakiskola, kollégium,    
     tekintetében:   
     Baranya, Somogy, Tolna megye 
 
Az intézmény típusa:   többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 
 
Általános iskola, óvoda tekintetében Komló város, Bodolyabér, Mecsekpölöske, Liget, 
Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa közigazgatási területe 
Alapfokú Művészetoktatás tekintetében: Komló Város, Mindszentgodisa Község, Magyarszék 
Község, Liget Község, Bodolyabér Község, Magyarhertelend Község, Mecsekpölöske Község, Mánfa 
Község 
Pedagógiai Szakszolgálat tekintetében: a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
települései közigazgatási területén  
Az intézmény felvételi körzete: A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
Tanácsa által meghatározott 
 
Az intézmény közfeladatának ellátása módja: helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény alapján: 
 Középfokú nevelés-oktatás  
 Szakközépiskola, szakiskola, gimnázium, speciális szakiskola, kollégium 
 Általános iskola, óvoda, alapfokú művészetoktatás, egységes pedagógiai  
 szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 
Az intézmény gazdálkodási besorolása:  önállóan működő és gazdálkodó, - Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet - megállapodás alapján - látja el gazdálkodási 
tevékenységét. Költségvetése Komló Város Önkormányzat költségvetésében szerepel. 
 
OM azonosítója:     201286 
 
A költségvetési szerve vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján, a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás Tanácsa bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint, valamint Társulási Megállapodás V/2. pontja 
alapján az önkormányzatok SZMSZ-ében rögzített átruházott hatáskörben. 
 
 
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője. 



 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló 
szakmai egységeknél felsorolt telephelyek címek alatt lévő ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok 
ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba 
adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet 
tartalmazza Komló Város tekintetében. A 4/2001. Magyarszéki Önkormányzati rendelet tartalmazza a 
vagyonnal kapcsolatos rendelkezést. A feladat-ellátáshoz használt ingatlanok: Komló, Ságvári u. 1. 
1165 hrsz., a Komló, Alkotmány utca 2. a 3818 hrsz. alatt szerepelnek a nyilvántartásban – a 
középfokú oktatás tekintetében. Az általános iskolai feladat-ellátáshoz használt ingatlanok: Komló, 
Fürst s. u. 1. (Gagarin Általános Iskola) 1154 hrsz., Magyarszéki Általános Iskola a 174 hrsz. alatt 
szerepel. Az óvodai feladat-ellátás tekintetében a Sallai utcai óvoda a 1181 hrsz., a Körtvélyesi Óvoda 
a 1521/51. hrsz. alatt, a Magyarszéki Óvoda a 251 hrsz. alatt, a Ligeti Óvoda a 182 hrsz. alatt, a 
Magyarhertelendi Óvoda a 196 hrsz. alatt szerepel. Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
intézmény tekintetében: Komló, 48-as tér 7. 3837 hrsz, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladat 
ellátási hely Komló, Pécsi 51. 1209/A/16 hrsz. alatt szerepel  
 
A vagyon felett rendelkező: Komló Város Önkormányzat a 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben 
foglaltak szerint, a Magyarszék Község Önkormányzata 4/2001. számú rendelete szerint, továbbá a 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Megállapodás VIII. fejezet rendelkezései szerint 
kerültek meghatározásra a vagyon feletti jogosultságok. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése, nevelési 
program alapján: 

  Sallai utcai Óvoda 
  7300 Komló, Sallai utca 1. – cigány kisebbségi nevelés 
  Magyarszéki  Óvoda 
  7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. – cigány kisebbségi nevelés 
  Magyarhertelendi Óvoda 
  7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. – cigány kisebbségi nevelés 
  Ligeti Óvoda 
  7331 Liget, Hamberger u. 13.- cigány kisebbségi nevelés 

 
- iskolában nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő tanulók részére, a helyi tanterv alapján folyik az oktatás: 
 

Magyarszéki Általános Iskola 
Magyarszék, Kossuth L. u. 44. – német nemzetiségi oktatás 
Nagy László Gimnázium 
7300 Komló, Alkotmány u. 2.. – német nemzetiségi oktatás 
Nagy László, Szakközépiskola, Szakiskola,  

   Speciális Szakiskola és Kollégium: 
   7300 Komló, Ságvári u. 1. - német nemzetiségi oktatás 

 
Az intézmény tevékenysége, TEAOR száma:  8532 szakmai középfokú oktatás 
PIR  száma:       769273   
Adószám:      15769273-2-02 

Szakágazat száma, neve: szakmai középfokú oktatás  853200 

 

 
Az intézmény alaptevékenysége : 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 



562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, 
851013  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása (1-4. évfolyam.) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása 
 (5-8. évfolyam) 
852023  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ágban 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 

a.) nyelvi előkészítő 9. évfolyam 
b.) nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás 

853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi  
oktatása (9-12/13) évfolyamon 

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 

évfolyamon) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (912/13. évfolyam) 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 

a.) nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás 
b.) felzárkóztató oktatás 
c.) előkészítő évfolyam 

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 
évfolyam) 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Nevelési tanácsadás, 
Logopédiai ellátás, 
Gyógy-testnevelés (16 fős csoportban) 
Iskolapszichológusi feladat-ellátás (utazó szakember komlói kistérségi feladat-
ellátással) 2009.09.01.-től 

856012  Korai fejlesztés, gondozás 
900124  Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
856099 Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 



853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

552001  Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
  Alternatív szakképzés 
841906  Finanszírozási műveletek 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855913  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
561000  Éttermi mozgó vendéglátás 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosult, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
Oktatási célok és egyéb feladatok: 

- könyvtári szolgáltatás 
- egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt 
 álló gyermekek oktatása 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását ellátja az intézmény: 
 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:  
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre a Kökönyösi Oktatási Központ 
középfokú, általános iskolai, óvodai feladat-ellátási helyein, és kollégiumban. 
 
 

Gagarin Általános Iskola 

7300 Komló, Fürst S. u. 1. 
Különleges helyzetben lévő tanulók oktatása: 

- a 2004/2005. tanévet megelőző tanévekben indított kis-létszámú osztályban fejlesztő, 
felzárkóztató oktatásban résztvevő tanulók. 

- Integrációs felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása 
-  
Különleges gondozás keretében nyújtott nevelés-oktatás: 

- gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás 
 
8 évfolyamos alapfokú általános iskolai oktatás 
A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki. 
 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban 1-8 
évfolyamon. 



 
Felvehető maximális tanulólétszám:   - évfolyamonként három osztállyal, 
       26 osztályban 676 tanuló  
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- mozgássérültek 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
Magyarszéki Általános Iskola 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
- német nemzetiségi nyelvoktatás 
- integrációs és képesség-kibontakoztató fejlesztő program 
- magyar nyelven folyó roma népismeret és kultúra 
 
Az iskolai évfolyamok száma:  1-8 évfolyamon 8 osztálycsoport 
A felvehető maximális tanulólétszám: 224 fő 
Az iskola: nappali tagozatos általános iskola 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa:  
 



- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- mozgássérültek 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 

Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
 „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  
7300 Komló, Alkotmány u. 2. székhely intézmény 
A szakközépiskolában:  szakközépiskolai évfolyamok (9-12 évfolyam) 
    Szakképzési évfolyamok (1/13; 2/14. évfolyam) 
    Szakmacsoportok: kereskedelem, marketing, üzleti  
    adminisztráció, ügyviteli, közgazdasági, szociális 
    szolgáltatások, informatika, gépész és egyéb szolgáltatások 

 
Akkreditált felsőfokú szakképzés (13-14 évf.) 

    szakmacsoportok: Művészet, közművelődés, kommunikáció, oktatás 
    Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi   
    Programja 
    (9. évf. előkészítő és 9-12 évf.) 
 
    Maximális tanulólétszám:    370 fő 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa: 
 

- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
Nagy László Gimnázium 



Komló, Alkotmány u. 2. szám alatti telephely: 
 
    gimnáziumi évfolyamok (5-12 évf.) és (9-12 évf.) 
    felnőttoktatási tagozaton (9-12 évf.) 
    nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás (9-12 évf.) 
    nyelvi előkészítő (9. évf.) 
    belügyi, rendvédelmi ismeretek (9-12 évfolyam) 
    8 évfolyamos képzés 
    könyvtári szolgáltatás 
    Maximális tanulólétszám:  410 fő 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa: 
 

- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Az iskola a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását integrált formában biztosítja. 
 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
 
Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium: 
Komló. Ságvári u. 1. szám alatti telephely: 
   a.) érettségire felkészítő szakközépiskolai évfolyamok (9-12 évf.) 
   szakképzési évfolyamok (1/13, 2/14 évf.) 
   szakmacsoportok: faipar, könnyűipar, környezetvédelem,   
   vízgazdálkodás. 
   Felnőttoktatási tagozaton (9-12 évfolyam) 
   szakmacsoport: informatika (nappali és esti oktatás 
   munkarendje szerint) 
 
    b.) általános műveltséget meglapozó szakiskolai oktatás (9-10.  
    évfolyam) 
    nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (9-12 évfolyam) 
    felzárkóztató oktatás 
    szakképzési évfolyamon az OKJ-ben meghatározottak szerint 
    (1/11, 2/12 évfolyam, 3/13 évfolyam) 



    Szakmacsoportok: gépészet, elektrotechnika-elektronika,  
    vegyipar, építészet, könnyűipar, faipar, közlekedés,   
    környezetvédelem-vízgazdálkodás, kereskedelem, marketing,  
    üzleti adminisztráció, informatika, szociális szolgáltatás, vendéglátás- 
    idegenforgalom 
 
    c.) általános műveltséget meglapozó speciális szakiskolai  
    évfolyamok, a 2008/2009. tanévben 10. évfolyam 
    szakképzési évfolyamok (1/11, 2/12 évfolyam) 
    szakmacsoportok: építészet, faipar, könnyűipar, élelmiszeripar,  
    kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, szociális  
    szolgáltatás, vendéglátás-idegenforgalom 
 
    d.) általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű   
    felnőttoktatás (7-8 évfolyam9 
 
    Maximális tanulólétszám: 720 fő 
    Maximális kollégiumi férőhely: 65 fő 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa a szakközépiskola, szakiskola, speciális 
szakiskola és kollégium esetében 7300 Komló, Ságvári u. 1. 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 

 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
7300 Komló, 48-as tér 7. telephely: 
 
Feladat-ellátási hely:   Általános Iskola Mindszentgodisa 
(külön megállapodás alapján)  7391 Mindszentgodisa, Kossuth L. u. 71. 
 
Komló Város közigazgatási  
területén feladat-ellátási helyek:   Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem
      Komló, 48-as tér 1. 



      Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 
 Komló, Gagarin u. 4. 
 Gagarin Általános Iskola 
 Komló, Fürst S. u. 1. 

      „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ  
      Óvoda és Általános Iskola 

 Komló, Függetlenség u. 32. 
 
Az intézmény feladat-ellátási helyein az évfolyamainak száma:   
      képzőművész óvoda 
      zeneóvoda 

12 évfolyam  
(2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző) 

 
Tantermek száma:    28 
Csoport száma:   35 
Tanszak száma:   24 
Felvehető maximális tanulólétszám:  500 tanuló 
 
Művészeti ág: zeneművészet: 
Tanszakok megnevezése: 
Klasszikus zene: 
     1.) hegedű    2+6+4 évfolyam 
     2.) cselló    2+6+4 évfolyam 
     3.) zongora    2+6+4 évfolyam 
     4.) trombita    2+6+4 évfolyam 
     5.) kürt     2+4+4 évfolyam 
     6.) harsona    2+4+4 évfolyam 
     7.) tenorkürt    2+4+4 évfolyam 
     8.) tuba     2+4+4 évfolyam 
     9.) klarinét    2+4+4 évfolyam 
     10.) furulya    2+6+4 évfolyam 
     11.) fuvola    2+6+4 évfolyam 
     12.) oboa    2+4+4 évfolyam 
     13.) szaxofon    2+4+2 évfolyam 
     14.) harmonika    2+6+4 évfolyam 
     15.) szintetizátor   2+6 évfolyam 
     16.) gitár    2+6+4 évfolyam 
     17.) jazz-basszusgitár   4 évfolyam 
     18.) ütőhangszer   2+6+4 évfolyam 
     19.) jazzdob    4 évfolyam 
     20.) magánének    1+6 évfolyam 
     21.) kórus    4+2 évfolyam 
     22.) szolfézs    2+6 évfolyam 
     23.) zeneelmélet   4+4 évfolyam 
Népzene: 
     24.) népi hegedű   2+10 évfolyam 
     25.) népi brácsa    6 évfolyam 
     26.) népi bőgő    6 évfolyam 
 
táncművészet:   néptánc tanszak 

modern-kortárstánc tanszak 
képzőművészet:   grafika tanszak 

 festészet tanszak 
 kézműves tanszak 



 
 
Művészeti ágak és tanszakok 2011. szeptember 1. naptól,  
felmenő rendszerben hatályos megnevezése: 
 
ZENEMŰVÉSZETI ÁG 
 
Klasszikus zene: 
 
Fafúvós tanszak: 
Furulya        (2)+6+4 
Fuvola        (2)+6+4 
Oboa         (2)+6+4 
Klarinét       (2)+6+4 
Szaxofon       (2)+6+4 
 
Rézfúvós tanszak: 
Trombita       (2)+6+4 
Kürt         (2)+6+4 
Harsona-tenorkűrt-barintonkűrt     (2)+6+4 
Tuba         (2)+6+4 
 
Akkordikus tanszak: 
Harmonika       (2)+6+4 
Gitár         (2)+6+4 
Ütő        (2)+6+4 
 
Billentyűs tanszak: 
Zongora       (2)+6+4 
 
Vonós tanszak: 
Hegedű        (2)+6+4 
Gordonka       (2)+6+4 
 
Vokális tanszak: 
Magánének       (1)+6 
 
Zeneismeret tanszak. 
Szolfézs       (2)+6+4 
Zenetörténet-zeneirodalom (5. évfolyamtól)  2+4 
Zeneelmélet (5. évfolyamtól)     2+4 
 
Kamarazene tanszak: 
Kamarazene (továbbképző évfolyamoktól)   2+4 
 
Népzene: 
 
Vonós és tekerő tanszak: 
Népi hegedű       (2)+6+4 
Népi brácsa       (2)+6+4 
Népi bőgő/cselló      (2)+6+4 
 
Zeneismereti tanszak: 
Népzenei ismeretek      (2)+6 
Néprajz (5. évfolyamtól)     2+4 



 
Kamarazene tanszak: 
Népi kamrazene (5. évfolyamtól)    2+4 
 
Jazz-zene 
Pengetős tanszak: 
Jazz-gitár       1-6 
Jazz-basszusgitár      1-6 
 
Elektroakusztikus zene: 
Billentyűs tanszak:  
Szintetizátor-keyboard      (2)+6+4 
 
 
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
Néptánc       (2)+6+4 
 
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
Képzőművészeti tanszak     (2)+3 
Grafika és festészet tanszak     3+4 
Környezet és kézműves kultúra tanszak    3+4 
 
Komló Város Közigazgatási területén lévő feladat-ellátási helyek: 

Komló Város Önkormányzat 
Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 
7300 Komló, Gagarin u. 4. 
Képző- és Iparművészet:  festészet tanszak 
Maximálisan felvehető létszám:  20 fő 
Csoportok száma:   1 
Gagarin Általános Iskola 
7300 Komló, Fürst S. u. 1. 
Képző- és Iparművészet:  festészet tanszak 
Maximálisan felvehető létszám:  40 fő 
Csoportok száma:   2 
Komló Város Önkormányzat 
„Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola 
7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
a.) Képző- és Iparművészet:  festészet tanszak 
Maximálisan felvehető létszám:  80 fő 
Csoportok száma:   4 
b.) Képző- és Iparművészet:  festészet tanszak: (Felsőszilvási tagiskola) 
Maximálisan felvehető létszám:  40 fő 
Csoportok száma:   2 
 
Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
7300 Komló, 48-as tér 1. 
a.) Táncművészet:   néptánc tanszak 
Maximálisan felvehető létszám:  140 fő 
Csoportok száma:   7 
b.) Képző- és iparművészet:  kézműves tanszak 
Maximálisan felvehető étszám:   20 fő 
Csoportok száma:   1 

 
Kistérségen kívüli feladat-ellátási helyek: 



Általános Iskola Mindszentgodisa 
7391 Mindszentgodisa, Kossuth L. u. 71. 
Táncművészet:     néptánc tanszak 
Maximálisan felvehető tanulólétszám:   80 
Csoportok száma:     4 
Zeneművészeti ág: 
Népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő, szolfézs tanszak 
Maximálisan felvehető tanulólétszám:    20 
(népzene: népi hegedű, nép brácsa, népi bőgő) 
 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
7300 Komló, Pécsi út 51. telephely: 
 
Feladat-ellátási helye:  Szászvár, Kun Béla u. 25. 
(külön megállapodás alapján) Kiss György ÁMK 
 
     Komló Város Önkormányzat 
     Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 
     7300 Komló, Templom tér 2. 
 
     Komló Város Önkormányzat 
     „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda   
     és Általános Iskola Felsőszilvási Iskolája 
     7300 Komló, Május 1. u. 13. 
 
     Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár 
     Hosszúhetény, Verseny u. 9. 
 
 
     Magyarszéki Általános Iskola 
     Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 
 
Az intézmény működési köre:  Komló Város és a  
     Komlói Kistérség közigazgatási területe külön   
     megállapodás szerint 
 
A Szászvári feladat-ellátási helyen: logopédiai ellátás és nevelési tanácsadás a Komlói Kistérség 
szászvári, mázai (a körzethez tartozó települések gyermekei számára) közoktatási intézményei 
gyermekei részére utazó szakember foglalkoztatásával történik. 
Hosszúhetényben, Magyarszéki feladat-ellátási helyen: Hosszúhetény, Magyarszék, Liget, 
Magyarhertelend, Mánfa, és Bodolyabér települések gyermekei részére a logopédiai ellátás, nevelési 
tanácsadás utazó szakember foglalkoztatásával történik. 
 
A gyógy-testnevelés feladat ellátása Komló Városában és a Komlói Kistérségben az alábbi 
feladat-ellátási helyen történik: 

Gagarin Általános Iskola 
Komló, Fürst S. u. 1. 
Csoportszám:  2 
Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 
Komló, Templom tér 2. 
Csoportszám:     4 
Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ”  Óvoda és  Általános 
Iskola Felsőszilvási Általános Iskola 
Komló, Május 1. u. 13. 
Csoportszám:    2 



 
Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár 
Hosszúhetény, Verseny u. 9. 
Csoportszám:    1 
 
Kiss György ÁMK 
Szászvár, Kun Béla u. 25. 
Csoportszám:    2 

 
 

Magyarszéki Általános Iskola 
Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 
Csoportszám:    3 
 
Iskolapszichológus foglalkoztatása (utazó szakember)  
a komlói kistérségben történő feladat-ellátásra 

 
Óvodai intézményegység telephelyei: 

1.) Sallai utcai Óvoda 
 7300 Komló, Sallai utca 1. 
 Csoportok száma:   5 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  25 fő csoportonként, 
      125 fő 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igénye gyermekek fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
-  

Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 

2.) Körtvélyesi Óvoda 



 7300 Komló, Nagyszántó u. 10. 
 
Csoportok száma:    6 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  25 gyermek csoportonként, 
      150 gyermek 
 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékosság) 
- értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosság)  
- mozgássérültek 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- autisták, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
A Sallai Óvoda és a Körtvélyesi Óvoda esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási 
törvényben előírt maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 
 
 
3.) Magyarszéki Óvoda 
7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   60 fő 
         2 csoport 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 



a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
4.) Magyarhertelendi Óvoda 
7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   25 fő 
         1 csoport 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
5.) Ligeti Óvoda: 
7331 Liget, Hamberger u. 13. 



 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:    25 fő 
          1 csoport 
 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 

Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
A Magyarszéki Óvoda, a Ligeti Óvoda és a Magyarhertelendi Óvoda esetében a képviselő-testület 
engedélyezi a közoktatási törvényben előírt maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő 
túllépését. 
 
 
 
 
Komló, 2011. szeptember 6. 
        Polics József 
        Polgármester 
 
 
 
 
 
Záradék: A  „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménye és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat elnevezésű intézmény átszervezéséről a Képviselő-
testületek a létrehozásáról rendelkező határozatok alapján döntöttek:  
Komló Város Önkormányzata a 30/2009. (III. 26.) sz. határozat, Mecsekpölöske Község 
Önkormányzata a 10/2009. (III. 24.)sz. határozat, Mánfa Község Önkormányzata a 21/2009. (III. 24.) 
sz. határozat, Magyarszék Község Önkormányzata a 8/2009. (III. 24.) sz. határozat, Magyarhertelend 



Község Önkormányzata a 27/2009. (III. 24.) sz. határozat, Liget Község Önkormányzata a 10/2009. 
(III. 24.) sz. határozat, Bodolyabér Község a 12/2009. (III. 31.) sz. határozat, a Baranya Megyei 
Önkormányzat a 24/2009. (III. 19.) sz. határozat alapján. 
 
2.) A „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat elnevezésű intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 
jóváhagyásra került. Az alapító okirat 2009. július 1. napjától hatályos. 
 

3.) Az alapító okirat a 128/2009 (IX. 24) sz. határozattal módosításra került, a 2010. január 1. 
naptól hatályos szakfeladat elnevezésekkel, az iskolapszichológusi hálózat kistérségi feladat-
ellátásával, a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása megnevezésével. 
4.) Az alapító okirat módosítását a képviselő-testület a 142/2009. (XI. 5.) sz. határozattal 
jóváhagyta. 
5.) Az alapító okiraton a szakfeladat elnevezések a 8/2010. (I. 21.) sz. határozattal kiegészítésre 
kerültek. 
6.) Az alapító okiraton az alaptevékenység kiegészítésre került 22/2010. (II. 25.) sz. határozattal. 
7.) Az alapító okiraton a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók fogyatékossági típusa a 
92/2010. (VI. 17.) sz. határozattal kiegészítésre került. 
8.)  Az  alapító  okirat  módosítása  -  a  7300  Komló,  Gorkij  u.  2.  feladat-ellátási  hely  törlése  -  a  
113/2010. (VIII. 19.) sz. határozattal jóváhagyásra került. 
9.) Az alapító okirat a 97/2011. (V. 26.) sz. határozattal módosításra került az alapfokú 
művészetoktatásban történő változásokkal, a szakfeladat számok és elnevezések módosításával, 
szakközépiskolai szakmacsoportokkal. A módosítása 2011. július 1. napjától hatályos. 
10.) Az alapító okirat módosítását 157/2011. (IX. 6.) sz. határozattal a képviselő-testület 2011. 
szeptember 1.-ei hatállyal jóváhagyta – sajátos nevelési igényű gyermek fogalmának pontosítása 
átvezetésével. 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
Komló, 2011. szeptember 6. 
 
Alapító határozat száma: 
Komló Város Önkormányzat: 
Határozat száma: 73/2009. (V. 28.) 13. pontja 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselői: 
 
 
Komló Város Önkormányzat 
7300 Komló, Városház tér 3.    Polics József 
       polgármester 
 
 
 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata 
7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21. 
       Böröcz Tibor 
       polgármester 
 
 
Liget Község Önkormányzata 
7331 Liget, József A. utca 9. 
       Vargáné Szabó Gabriella 
       polgármester 
 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. 
       Kovács Gyula 
       polgármester 
 
 
Magyarszék Község Önkormányzata 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 
       Kárpáti Jenő 
       polgármester 
 
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
       Papp István 
       polgármester 
 
 
 
Mánfa Község Önkormányzat 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
       Hohn Krisztina 
       polgármester 
 
 
 
 



 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
 
A „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata elnevezésű intézmény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény  valamint az 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (1) és (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek 
megfelelően – 2009. július 1. napján került megalapításra, a 73/2009. (V. 28.) sz. határozattal, a 
jogelőd intézmények összeolvadással történő átalakítását követően. 
 
Neve:    „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, 

Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
 Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú 
 Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai 
 Szakszolgálata 

 
 
Az intézmény alapító okirata a képviselő-testület …./2012. (XII. 14.) sz. határozatával az alábbiak 
szerint módosításra került: 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011.évi CLIV. törvény 
rendelkezései alapján az alábbi módosítások történnek: 

1.) Az intézmény irányító szervei neve és címe részből az alábbi törlésre kerül:  
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
 

2.) Az intézmény fenntartó szervei neve és címe részből az alábbi törlésre kerül:  
  Baranya Megyei Önkormányzat 

7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
 

3.) Az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselői részből az alábbi törlésre kerül: 
 
Baranya Megyei Önkormányzat 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
       Horváth Zoltán 

Elnök 
 
Az alapító okiraton történő módosítások 2012. január 1. naptól kerülnek átvezetésre. 
 
Az alapító okiraton történő változások a Magyar Államkincstár bejegyzését követően válnak 
hatályossá. 
 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő       Polics József 
címzetes főjegyző       polgármester 



5. számú melléklet 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
A Komló és Térsége Óvodái elnevezésű intézmény alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
szerinti tartalommal adja ki: 
 
Neve:                           Komló és Térsége Óvodái   
 
Székhelye:   7300 Komló, Sallai u. 1. 
 
Létrehozásáról rendelkező jogszabály száma: Komló Város Önkormányzata a 30/2009. (III. 26.)sz. 
határozat, Mecsekpölöske Község Önkormányzata a 10/2009. (III. 24.)sz. határozat, Mánfa Község 
Önkormányzata a 21/2009. (III. 24.) sz. határozat, Magyarszék Község Önkormányzata a 8/2009. (III. 
24.) sz. határozat, Magyarhertelend Község Önkormányzata a 27/2009. (III. 24.) sz. határozat, Liget 
Község Önkormányzata a 10/2009. (III. 24.) sz. határozat, Bodolyabér Község a 12/2009. (III. 31.) sz. 
határozat, a Baranya Megyei Önkormányzat a 24/2009. (III. 19.) sz. határozat alapján. 
Alapító okirattal történő megalapítás jóváhagyása: 
Komló Város Önkormányzata a 73/2009. (V. 28.) sz. határozat, Mecsekpölöske Község 
Önkormányzata a 34/2009. (VI:3.) sz. határozat, Mánfa Község Önkormányzata a 41/2009. (V.22.) sz. 
határozat, Magyarszék Község Önkormányzata a 45/2009. (VI.3.) sz. határozat, Magyarhertelend 
Község Önkormányzata a 75/2009. (VI.5.) sz. határozat, Liget Község Önkormányzata a 42/2009. 
(VI.3.) sz. határozat, Bodolyabér Község a 28/2009. (V.6.) sz. határozat, a Baranya Megyei 
Önkormányzat a 55/2009. (V.28:) sz. határozat alapján hagyta jóvá az intézmény megalapítását. 
 

 
Tagóvodák neve, címe  

1.  Körtvélyesi Óvoda 
  7300 Komló, Nagyszántó utca 10. 
2.  Magyarszéki Óvoda 
  7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
3.  Magyarhertelendi Óvoda 
  7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 
4.  Ligeti Óvoda 
  7331 Liget, Hamberger u. 13. 
 

 
Az intézmény irányító szervei neve és címe:   Komló Város Önkormányzat 
   Képviselő-testülete 

7300 Komló, Városház tér 3. 
Bodolyabér Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21. 
Liget Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7331 Liget, József A. utca 9. 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. 
Magyarszék Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 



7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
Mánfa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete  
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulása Megállapodásában foglaltak szerint 
 

Az intézmény fenntartó szervei neve és címe:   Komló Város Önkormányzat 
   7300 Komló, Városház tér 3. 

 Bodolyabér Község Önkormányzata 
7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21. 
Liget Község Önkormányzata 
7331 Liget, József A. utca 9. 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. 
Magyarszék Község Önkormányzata 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
Mánfa Község Önkormányzat 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulása Megállapodásában foglaltak szerint 

 
Az intézmény típusa:     óvoda 
 
Az intézmény működési köre: Komló város, Bodolyabér, Mecsekpölöske, 

Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa 
közigazgatási területe 

 
Az intézmény felvételi körzete:  A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás Tanácsa által meghatározott 
 
Az intézmény közfeladatának ellátása módja: helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
Közfeladata:  a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 

törvény alapján óvodai nevelés  
 
Az intézmény gazdálkodási besorolása:   önállóan működő és gazdálkodó, - Komló 

Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezet - megállapodás alapján - látja el 
gazdálkodási tevékenységét. Költségvetése 
Komló Város Önkormányzat költségvetésében 
szerepel. 

 
OM azonosítója:      
 
A költségvetési szerve vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján, a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás Tanácsa bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint, valamint Társulási Megállapodás V/2. pontja 
alapján az önkormányzatok SZMSZ-ében rögzített átruházott hatáskörben. 
 



Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló 
szakmai egységeknél felsorolt telephelyek címek alatt lévő ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok 
ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba 
adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet 
tartalmazza Komló Város tekintetében. A 4/2001. Magyarszéki Önkormányzati rendelet tartalmazza a 
vagyonnal kapcsolatos rendelkezést. Az óvodai feladat-ellátás tekintetében használt ingatlanok: a 
Sallai utcai óvoda 7300 Komló, Sallai u.1, a 1181 hrsz….. m2, a Körtvélyesi Óvoda 7300 Komló, 
Nagyszántó u.10,a 1521/51. hrsz. alatt …. M2, a Magyarszéki Óvoda 7394 Magyarszék Hársfa u.3, a 
251 hrsz. alatt… m2,  a Ligeti Óvoda 7331 Liget, Hamberger u.13,a 182 hrsz. alatt….m2, a 
Magyarhertelendi Óvoda 7394 Magyarhertelend, Petőfi u.26, a 196 hrsz. alatt szerepel… m2  
 
A vagyon felett rendelkező: Komló Város Önkormányzat a 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben 
foglaltak szerint, a Magyarszék Község Önkormányzata 4/2001. számú rendelete szerint, továbbá a 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Megállapodás VIII. fejezet rendelkezései szerint 
kerültek meghatározásra a vagyon feletti jogosultságok. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése, nevelési 
program alapján: 

  Sallai utcai Óvoda 
  7300 Komló, Sallai utca 1. – cigány kisebbségi nevelés 
  Magyarszéki  Óvoda 
  7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. – cigány kisebbségi nevelés 
  Magyarhertelendi Óvoda 
  7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. – cigány kisebbségi nevelés 
  Ligeti Óvoda 
  7331 Liget, Hamberger u. 13.- cigány kisebbségi nevelés 

 
 
PIR  száma:       769273   
Adószám:      15769273-2-02  

Államháztartási szakágazati besorolása: 
Óvodai nevelés   851020 
 
Az intézmény alaptevékenysége szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
562920  Egyéb vendéglátás   
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
 



890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását ellátja az intézmény: 
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:  
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 

Székhelyen lévő óvoda: 
Neve:      Sallai utcai Óvoda 
Címe:      7300 Komló, Sallai utca 1. 
Csoportok száma:   5 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  25 fő csoportonként, 
      125 fő 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igénye gyermekek fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
-  

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 



Tagóvodák: 
1.) Neve: Körtvélyesi Óvoda 
     Címe: 7300 Komló, Nagyszántó u. 10. 
 
Csoportok száma:    6 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  25 gyermek csoportonként, 
      150 gyermek 
 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosság)  
- mozgássérültek 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- autisták, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
A Sallai Óvoda és a Körtvélyesi Óvoda esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási 
törvényben előírt maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 
 
 
2.) Neve: Magyarszéki Óvoda 
      Címe: 7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   60 fő 
         2 csoport 



- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
3.) Neve: Magyarhertelendi Óvoda 
     Címe: 7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   25 fő 
         1 csoport 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 



Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
5.) Neve: Ligeti Óvoda 
     Címe:      7331 Liget, Hamberger u. 13. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:    25 fő 
          1 csoport 
 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
A Magyarszéki Óvoda, a Ligeti Óvoda és a Magyarhertelendi Óvoda esetében a képviselő-testület 
engedélyezi a közoktatási törvényben előírt maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő 
túllépését. 
 
 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
        Polics József 
        Polgármester 
 
 
 
 



 
Záradék: A Komló és Térsége Óvoda alapító okirata 2013. január 1-től hatályos. 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
 
Alapító határozat száma: 
Komló Város Önkormányzat: 
Határozat száma: 73/2009. (V. 28.) 13. pontja 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 

 



 
 
Az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselői: 
 
 
Komló Város Önkormányzat 
7300 Komló, Városház tér 3.    Polics József 
       polgármester 
 
 
 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata 
7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21. 
       Böröcz Tibor 
       polgármester 
 
 
Liget Község Önkormányzata 
7331 Liget, József A. utca 9. 
       Vargáné Szabó Gabriella 
       polgármester 
 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. 
       Kovács Gyula 
       polgármester 
 
 
Magyarszék Község Önkormányzata 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 
       Kárpáti Jenő 
       polgármester 
 
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
       Papp István 
       polgármester 
 
 
 
Mánfa Község Önkormányzat 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
       Hohn Krisztina 
       polgármester 
 
 
 
 



 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
A „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata elnevezésű intézmény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény  valamint az 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (1) és (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek 
megfelelően – 2009. július 1. napján került megalapításra, a 73/2009. (V. 28.) sz. határozattal, a 
jogelőd intézmények összeolvadással történő átalakítását követően. 
 
Módosításra került: 
 
A Komló és Térsége Óvodái elnevezésű intézmény alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
szerinti tartalommal adja ki: 
 
Neve:                           Komló és Térsége Óvodái     
 
Székhelye:   7300 Komló, Sallai u. 1. 
 

 
Tagóvodák neve, címe  

1.  Körtvélyesi Óvoda 
  7300 Komló, Nagyszántó utca 10. 
2.  Magyarszéki Óvoda 
  7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
3.  Magyarhertelendi Óvoda 
  7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 
4.  Ligeti Óvoda 
  7331 Liget, Hamberger u. 13. 
 

 
 
Az intézmény típusa:     óvoda 
 
Az intézmény működési köre: Komló város, Bodolyabér, Mecsekpölöske, 

Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa 
közigazgatási területe 

 
Közfeladata:  a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 

törvény alapján óvodai nevelés  
 
Az intézmény gazdálkodási besorolása:   önállóan működő és gazdálkodó, - Komló 

Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezet - megállapodás alapján - látja el 
gazdálkodási tevékenységét. Költségvetése 
Komló Város Önkormányzat költségvetésében 
szerepel. 

 
 



Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló 
szakmai egységeknél felsorolt telephelyek címek alatt lévő ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok 
ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba 
adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet 
tartalmazza Komló Város tekintetében. A 4/2001. Magyarszéki Önkormányzati rendelet tartalmazza a 
vagyonnal kapcsolatos rendelkezést. Az óvodai feladat-ellátás tekintetében használt ingatlanok: a 
Sallai utcai óvoda 7300 Komló, Sallai u.1, a 1181 hrsz….. m2, a Körtvélyesi Óvoda 7300 Komló, 
Nagyszántó u.10,a 1521/51. hrsz. alatt …. M2, a Magyarszéki Óvoda 7394 Magyarszék Hársfa u.3, a 
251 hrsz. alatt… m2,  a Ligeti Óvoda 7331 Liget, Hamberger u.13,a 182 hrsz. alatt….m2, a 
Magyarhertelendi Óvoda 7394 Magyarhertelend, Petőfi u.26, a 196 hrsz. alatt szerepel… m2  
 
 
PIR  száma:       769273   
Adószám:      15769273-2-02  

Államháztartási szakágazati besorolása: 
Óvodai nevelés   851020 
 
Az intézmény alaptevékenysége szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
851013  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
890442  Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását ellátja az intézmény: 
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:  
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 

Székhelyen lévő óvoda: 
Neve:      Sallai utcai Óvoda 
Címe:      7300 Komló, Sallai utca 1. 
Csoportok száma:   5 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  25 fő csoportonként, 
      125 fő 
 



Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igénye gyermekek fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
-  

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
Tagóvodák: 
1.) Neve: Körtvélyesi Óvoda 
     Címe: 7300 Komló, Nagyszántó u. 10. 
 
Csoportok száma:    6 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  25 gyermek csoportonként, 
      150 gyermek 
 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosság)  
- mozgássérültek 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- autisták, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 



 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
 
2.) Neve: Magyarszéki Óvoda 
      Címe: 7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   60 fő 
         2 csoport 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
3.) Neve: Magyarhertelendi Óvoda 
     Címe: 7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   25 fő 
         1 csoport 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 



spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
5.) Neve: Ligeti Óvoda 
     Címe:      7331 Liget, Hamberger u. 13. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:    25 fő 
          1 csoport 
 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
Törlésre került 
 
Rövid neve:  „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  



 
Az intézmény jogelődjének nevei és címei: 
1.) Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, 
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
2.) Komló Város Önkormányzat Gagarin Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Szakmai Szolgáltató Intézmény  
7300 Komló, Fürst S. u. 1. 
3.) Magyarszéki Általános Iskola, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 44. 
4.) Óvoda Magyarszék, 7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
 
Létrehozásáról rendelkező jogszabály száma: Komló Város Önkormányzata a 30/2009. (III. 26.)sz. 
határozat, Mecsekpölöske Község Önkormányzata a 10/2009. (III. 24.)sz. határozat, Mánfa Község 
Önkormányzata a 21/2009. (III. 24.) sz. határozat, Magyarszék Község Önkormányzata a 8/2009. (III. 
24.) sz. határozat, Magyarhertelend Község Önkormányzata a 27/2009. (III. 24.) sz. határozat, Liget 
Község Önkormányzata a 10/2009. (III. 24.) sz. határozat, Bodolyabér Község a 12/2009. (III. 31.) sz. 
határozat, a Baranya Megyei Önkormányzat a 24/2009. (III. 19.) sz. határozat alapján. 
Alapító okirattal történő megalapítás jóváhagyása: 
Komló Város Önkormányzata a 73/2009. (V. 28.) sz. határozat, Mecsekpölöske Község 
Önkormányzata a 34/2009. (VI:3.) sz. határozat, Mánfa Község Önkormányzata a 41/2009. (V.22.) sz. 
határozat, Magyarszék Község Önkormányzata a 45/2009. (VI.3.) sz. határozat, Magyarhertelend 
Község Önkormányzata a 75/2009. (VI.5.) sz. határozat, Liget Község Önkormányzata a 42/2009. 
(VI.3.) sz. határozat, Bodolyabér Község a 28/2009. (V.6.) sz. határozat, a Baranya Megyei 
Önkormányzat a 55/2009. (V.28:) sz. határozat alapján hagyta jóvá az intézmény megalapítását. 
 
A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola székhelye és telephelyei: 

2.) Egységes Iskola és Kollégium intézményegység: 
1.1.5  Gagarin Általános Iskola,  
  7300 Komló, Fürts S. u. 1. – általános iskola  
1.1.6  Magyarszéki Általános Iskola 
  7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44. – általános iskola 
1.1.7  Nagy László Gimnázium 

7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
1.1.8  Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola,  
  Speciális Szakiskola és Kollégium  
  7300 Komló, Ságvári u. 1. 
1.1.5. Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 
  7300 Komló, Alkotmány u. 2. (az intézmény székhelye) 
 
 
1.3.2 Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 
  Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
  Címe: 7300 Komló, 48-as tér 7. 
1.4.1.  Szakszolgálat intézményegység 
  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
  7300 Komló, Pécsi út 51. 

 
 
Általános iskola, óvoda tekintetében Komló város, Bodolyabér, Mecsekpölöske, Liget, 
Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa közigazgatási területe 
 
Alapfokú Művészetoktatás tekintetében: Komló Város, Mindszentgodisa Község, Magyarszék 
Község, Liget Község, Bodolyabér Község, Magyarhertelend Község, Mecsekpölöske Község, Mánfa 
Község 
 



Pedagógiai Szakszolgálat tekintetében: a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
települései közigazgatási területén  
 
 
OM azonosítója:     201286 
 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladat-ellátáshoz használt ingatlanok: Komló, Ságvári u. 1. 
1165 hrsz., a Komló, Alkotmány utca 2. a 3818 hrsz. alatt szerepelnek a nyilvántartásban – a 
középfokú oktatás tekintetében. Az általános iskolai feladat-ellátáshoz használt ingatlanok: Komló, 
Fürst s. u. 1. (Gagarin Általános Iskola) 1154 hrsz., Magyarszéki Általános Iskola a 174 hrsz. alatt 
szerepel. Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási intézmény tekintetében: Komló, 48-as tér 7. 
3837 hrsz, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladat ellátási hely Komló, Pécsi 51. 1209/A/16 
hrsz. alatt szerepel   
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  
 
- iskolában nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő tanulók részére, a helyi tanterv alapján folyik az oktatás: 
 

Magyarszéki Általános Iskola 
Magyarszék, Kossuth L. u. 44. – német nemzetiségi oktatás 
Nagy László Gimnázium 
7300 Komló, Alkotmány u. 2.. – német nemzetiségi oktatás 
Nagy László, Szakközépiskola, Szakiskola,  

   Speciális Szakiskola és Kollégium: 
   7300 Komló, Ságvári u. 1. - német nemzetiségi oktatás 

 
Az intézmény tevékenysége, TEAOR száma:  8532 szakmai középfokú oktatás 
 
Az intézmény alaptevékenysége : 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása (1-4. évfolyam.) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása 
 (5-8. évfolyam) 
852023  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ágban 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 

c.) nyelvi előkészítő 9. évfolyam 
d.) nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás 

853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi  
oktatása (9-12/13) évfolyamon 

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 

évfolyamon) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (912/13. évfolyam) 



853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
d.) nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás 
e.) felzárkóztató oktatás 
f.) előkészítő évfolyam 

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 
évfolyam) 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Nevelési tanácsadás, 
Logopédiai ellátás, 
Gyógy-testnevelés (16 fős csoportban) 
Iskolapszichológusi feladat-ellátás (utazó szakember komlói kistérségi feladat-
ellátással) 2009.09.01.-től 

856012  Korai fejlesztés, gondozás 
900124  Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
856099 Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
552001  Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
  Alternatív szakképzés 
841906  Finanszírozási műveletek 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855913  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
561000  Éttermi mozgó vendéglátás 
 
 
Oktatási célok és egyéb feladatok: 

- könyvtári szolgáltatás 
- egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt 
 álló gyermekek oktatása 

 

Gagarin Általános Iskola 

7300 Komló, Fürst S. u. 1. 
Különleges helyzetben lévő tanulók oktatása: 

- a 2004/2005. tanévet megelőző tanévekben indított kis-létszámú osztályban fejlesztő, 
felzárkóztató oktatásban résztvevő tanulók. 

- Integrációs felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása 
-  
Különleges gondozás keretében nyújtott nevelés-oktatás: 

- gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás 
 
8 évfolyamos alapfokú általános iskolai oktatás 



A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki. 
 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban 1-8 
évfolyamon. 
 
Felvehető maximális tanulólétszám:   - évfolyamonként három osztállyal, 
       26 osztályban 676 tanuló  
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- mozgássérültek 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
Magyarszéki Általános Iskola 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
- német nemzetiségi nyelvoktatás 
- integrációs és képesség-kibontakoztató fejlesztő program 
- magyar nyelven folyó roma népismeret és kultúra 
 
Az iskolai évfolyamok száma:  1-8 évfolyamon 8 osztálycsoport 
A felvehető maximális tanulólétszám: 224 fő 
Az iskola: nappali tagozatos általános iskola 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 



 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa:  
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- mozgássérültek 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 

Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
 „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  
7300 Komló, Alkotmány u. 2. székhely intézmény 
A szakközépiskolában:  szakközépiskolai évfolyamok (9-12 évfolyam) 
    Szakképzési évfolyamok (1/13; 2/14. évfolyam) 
    Szakmacsoportok: kereskedelem, marketing, üzleti  
    adminisztráció, ügyviteli, közgazdasági, szociális 
    szolgáltatások, informatika, gépész és egyéb szolgáltatások 

 
Akkreditált felsőfokú szakképzés (13-14 évf.) 

    szakmacsoportok: Művészet, közművelődés, kommunikáció, oktatás 
    Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi   
    Programja 
    (9. évf. előkészítő és 9-12 évf.) 
 
    Maximális tanulólétszám:    370 fő 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa: 
 

- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 



Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
Nagy László Gimnázium 
Komló, Alkotmány u. 2. szám alatti telephely: 
 
    gimnáziumi évfolyamok (5-12 évf.) és (9-12 évf.) 
    felnőttoktatási tagozaton (9-12 évf.) 
    nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás (9-12 évf.) 
    nyelvi előkészítő (9. évf.) 
    belügyi, rendvédelmi ismeretek (9-12 évfolyam) 
    8 évfolyamos képzés 
    könyvtári szolgáltatás 
    Maximális tanulólétszám:  410 fő 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa: 
 

- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Az iskola a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását integrált formában biztosítja. 
 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
 
Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium: 
Komló. Ságvári u. 1. szám alatti telephely: 
   a.) érettségire felkészítő szakközépiskolai évfolyamok (9-12 évf.) 
   szakképzési évfolyamok (1/13, 2/14 évf.) 
   szakmacsoportok: faipar, könnyűipar, környezetvédelem,   
   vízgazdálkodás. 
   Felnőttoktatási tagozaton (9-12 évfolyam) 
   szakmacsoport: informatika (nappali és esti oktatás 
   munkarendje szerint) 
 
    b.) általános műveltséget meglapozó szakiskolai oktatás (9-10.  
    évfolyam) 
    nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (9-12 évfolyam) 



    felzárkóztató oktatás 
    szakképzési évfolyamon az OKJ-ben meghatározottak szerint 
    (1/11, 2/12 évfolyam, 3/13 évfolyam) 
    Szakmacsoportok: gépészet, elektrotechnika-elektronika,  
    vegyipar, építészet, könnyűipar, faipar, közlekedés,   
    környezetvédelem-vízgazdálkodás, kereskedelem, marketing,  
    üzleti adminisztráció, informatika, szociális szolgáltatás, vendéglátás- 
    idegenforgalom 
 
    c.) általános műveltséget meglapozó speciális szakiskolai  
    évfolyamok, a 2008/2009. tanévben 10. évfolyam 
    szakképzési évfolyamok (1/11, 2/12 évfolyam) 
    szakmacsoportok: építészet, faipar, könnyűipar, élelmiszeripar,  
    kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, szociális  
    szolgáltatás, vendéglátás-idegenforgalom 
 
    d.) általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű   
    felnőttoktatás (7-8 évfolyam9 
 
    Maximális tanulólétszám: 720 fő 
    Maximális kollégiumi férőhely: 65 fő 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa a szakközépiskola, szakiskola, speciális 
szakiskola és kollégium esetében 7300 Komló, Ságvári u. 1. 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 

 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
7300 Komló, 48-as tér 7. telephely: 
 
Feladat-ellátási hely:   Általános Iskola Mindszentgodisa 
(külön megállapodás alapján)  7391 Mindszentgodisa, Kossuth L. u. 71. 
 



Komló Város közigazgatási  
területén feladat-ellátási helyek:   Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem
      Komló, 48-as tér 1. 
      Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 

 Komló, Gagarin u. 4. 
 Gagarin Általános Iskola 
 Komló, Fürst S. u. 1. 

      „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ  
      Óvoda és Általános Iskola 

 Komló, Függetlenség u. 32. 
 
Az intézmény feladat-ellátási helyein az évfolyamainak száma:   
      képzőművész óvoda 
      zeneóvoda 

12 évfolyam  
(2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző) 

 
Tantermek száma:    28 
Csoport száma:   35 
Tanszak száma:   24 
Felvehető maximális tanulólétszám:  500 tanuló 
 
Művészeti ág: zeneművészet: 
Tanszakok megnevezése: 
Klasszikus zene: 
     1.) hegedű    2+6+4 évfolyam 
     2.) cselló    2+6+4 évfolyam 
     3.) zongora    2+6+4 évfolyam 
     4.) trombita    2+6+4 évfolyam 
     5.) kürt     2+4+4 évfolyam 
     6.) harsona    2+4+4 évfolyam 
     7.) tenorkürt    2+4+4 évfolyam 
     8.) tuba     2+4+4 évfolyam 
     9.) klarinét    2+4+4 évfolyam 
     10.) furulya    2+6+4 évfolyam 
     11.) fuvola    2+6+4 évfolyam 
     12.) oboa    2+4+4 évfolyam 
     13.) szaxofon    2+4+2 évfolyam 
     14.) harmonika    2+6+4 évfolyam 
     15.) szintetizátor   2+6 évfolyam 
     16.) gitár    2+6+4 évfolyam 
     17.) jazz-basszusgitár   4 évfolyam 
     18.) ütőhangszer   2+6+4 évfolyam 
     19.) jazzdob    4 évfolyam 
     20.) magánének    1+6 évfolyam 
     21.) kórus    4+2 évfolyam 
     22.) szolfézs    2+6 évfolyam 
     23.) zeneelmélet   4+4 évfolyam 
Népzene: 
     24.) népi hegedű   2+10 évfolyam 
     25.) népi brácsa    6 évfolyam 
     26.) népi bőgő    6 évfolyam 
 
táncművészet:   néptánc tanszak 

modern-kortárstánc tanszak 



képzőművészet:   grafika tanszak 
 festészet tanszak 
 kézműves tanszak 

 
 
Művészeti ágak és tanszakok 2011. szeptember 1. naptól,  
felmenő rendszerben hatályos megnevezése: 
 
ZENEMŰVÉSZETI ÁG 
 
Klasszikus zene: 
 
Fafúvós tanszak: 
Furulya        (2)+6+4 
Fuvola        (2)+6+4 
Oboa         (2)+6+4 
Klarinét       (2)+6+4 
Szaxofon       (2)+6+4 
 
Rézfúvós tanszak: 
Trombita       (2)+6+4 
Kürt         (2)+6+4 
Harsona-tenorkűrt-barintonkűrt     (2)+6+4 
Tuba         (2)+6+4 
 
Akkordikus tanszak: 
Harmonika       (2)+6+4 
Gitár         (2)+6+4 
Ütő        (2)+6+4 
 
Billentyűs tanszak: 
Zongora       (2)+6+4 
 
Vonós tanszak: 
Hegedű        (2)+6+4 
Gordonka       (2)+6+4 
 
Vokális tanszak: 
Magánének       (1)+6 
 
Zeneismeret tanszak. 
Szolfézs       (2)+6+4 
Zenetörténet-zeneirodalom (5. évfolyamtól)  2+4 
Zeneelmélet (5. évfolyamtól)     2+4 
 
Kamarazene tanszak: 
Kamarazene (továbbképző évfolyamoktól)   2+4 
 
Népzene: 
 
Vonós és tekerő tanszak: 
Népi hegedű       (2)+6+4 
Népi brácsa       (2)+6+4 
Népi bőgő/cselló      (2)+6+4 
 



Zeneismereti tanszak: 
Népzenei ismeretek      (2)+6 
Néprajz (5. évfolyamtól)     2+4 
 
Kamarazene tanszak: 
Népi kamrazene (5. évfolyamtól)    2+4 
 
Jazz-zene 
Pengetős tanszak: 
Jazz-gitár       1-6 
Jazz-basszusgitár      1-6 
 
Elektroakusztikus zene: 
Billentyűs tanszak:  
Szintetizátor-keyboard      (2)+6+4 
 
 
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
Néptánc       (2)+6+4 
 
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
Képzőművészeti tanszak     (2)+3 
Grafika és festészet tanszak     3+4 
Környezet és kézműves kultúra tanszak    3+4 
 
Komló Város Közigazgatási területén lévő feladat-ellátási helyek: 

Komló Város Önkormányzat 
Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 
7300 Komló, Gagarin u. 4. 
Képző- és Iparművészet:  festészet tanszak 
Maximálisan felvehető létszám:  20 fő 
Csoportok száma:   1 
Gagarin Általános Iskola 
7300 Komló, Fürst S. u. 1. 
Képző- és Iparművészet:  festészet tanszak 
Maximálisan felvehető létszám:  40 fő 
Csoportok száma:   2 
Komló Város Önkormányzat 
„Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola 
7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
a.) Képző- és Iparművészet:  festészet tanszak 
Maximálisan felvehető létszám:  80 fő 
Csoportok száma:   4 
b.) Képző- és Iparművészet:  festészet tanszak: (Felsőszilvási tagiskola) 
Maximálisan felvehető létszám:  40 fő 
Csoportok száma:   2 
 
Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
7300 Komló, 48-as tér 1. 
a.) Táncművészet:   néptánc tanszak 
Maximálisan felvehető létszám:  140 fő 
Csoportok száma:   7 
b.) Képző- és iparművészet:  kézműves tanszak 
Maximálisan felvehető étszám:   20 fő 



Csoportok száma:   1 
 
Kistérségen kívüli feladat-ellátási helyek: 
Általános Iskola Mindszentgodisa 
7391 Mindszentgodisa, Kossuth L. u. 71. 
Táncművészet:     néptánc tanszak 
Maximálisan felvehető tanulólétszám:   80 
Csoportok száma:     4 
Zeneművészeti ág: 
Népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő, szolfézs tanszak 
Maximálisan felvehető tanulólétszám:    20 
(népzene: népi hegedű, nép brácsa, népi bőgő) 
 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
7300 Komló, Pécsi út 51. telephely: 
 
Feladat-ellátási helye:  Szászvár, Kun Béla u. 25. 
(külön megállapodás alapján) Kiss György ÁMK 
 
     Komló Város Önkormányzat 
     Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 
     7300 Komló, Templom tér 2. 
 
     Komló Város Önkormányzat 
     „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda   
     és Általános Iskola Felsőszilvási Iskolája 
     7300 Komló, Május 1. u. 13. 
 
     Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár 
     Hosszúhetény, Verseny u. 9. 
 
 
     Magyarszéki Általános Iskola 
     Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 
 
Az intézmény működési köre:  Komló Város és a  
     Komlói Kistérség közigazgatási területe külön   
     megállapodás szerint 
 
A Szászvári feladat-ellátási helyen: logopédiai ellátás és nevelési tanácsadás a Komlói Kistérség 
szászvári, mázai (a körzethez tartozó települések gyermekei számára) közoktatási intézményei 
gyermekei részére utazó szakember foglalkoztatásával történik. 
Hosszúhetényben, Magyarszéki feladat-ellátási helyen: Hosszúhetény, Magyarszék, Liget, 
Magyarhertelend, Mánfa, és Bodolyabér települések gyermekei részére a logopédiai ellátás, nevelési 
tanácsadás utazó szakember foglalkoztatásával történik. 
 
A gyógy-testnevelés feladat ellátása Komló Városában és a Komlói Kistérségben az alábbi 
feladat-ellátási helyen történik: 

Gagarin Általános Iskola 
Komló, Fürst S. u. 1. 
Csoportszám:  2 
Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 
Komló, Templom tér 2. 
Csoportszám:     4 



Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ”  Óvoda és  Általános 
Iskola Felsőszilvási Általános Iskola 
Komló, Május 1. u. 13. 
Csoportszám:    2 

 
Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár 
Hosszúhetény, Verseny u. 9. 
Csoportszám:    1 
 
Kiss György ÁMK 
Szászvár, Kun Béla u. 25. 
Csoportszám:    2 

 
 

Magyarszéki Általános Iskola 
Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 
Csoportszám:    3 
 
Iskolapszichológus foglalkoztatása (utazó szakember)  
a komlói kistérségben történő feladat-ellátásra 

 
 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
        Polics József 
        Polgármester 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
 
Alapító határozat száma: 
Komló Város Önkormányzat: 
Határozat száma: 73/2009. (V. 28.) 13. pontja 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
 



 
Az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselői: 
 
 
Komló Város Önkormányzat 
7300 Komló, Városház tér 3.    Polics József 
       polgármester 
 
 
 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata 
7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21. 
       Böröcz Tibor 
       polgármester 
 
 
Liget Község Önkormányzata 
7331 Liget, József A. utca 9. 
       Vargáné Szabó Gabriella 
       polgármester 
 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. 
       Kovács Gyula 
       polgármester 
 
 
Magyarszék Község Önkormányzata 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 
       Kárpáti Jenő 
       polgármester 
 
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
       Papp István 
       polgármester 
 
 
 
Mánfa Község Önkormányzat 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
       Hohn Krisztina 
       polgármester 
 
 
 
 
 

 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

189/2012. (XII.14.) határozata 
 

Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításai 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az oktatási, kulturális ifjúsági és 
sport, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe vételével 
megtárgyalta a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításairól szóló előterjesztést.  
 

1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását 2012. január 1. 
hatállyal és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 

2.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását 2013. január 1. 
hatállyal és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
3.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a társult önkormányzatok a 

Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűntetéséhez kapcsolódóan 
az alábbiak szerint állapodnak meg:  

 
· A társulási megállapodás értelmében a fenntartó önkormányzat tulajdonában 

maradó, feladat ellátását szolgáló, a közösen fenntartott intézménynek 
térítésmentesen használatba adott ingó és ingatlan vagyon a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerülő feladat-ellátási helyek 
tekintetében a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola használati joga 
megszűnik. 
 
A tagok a bevitt intézményük vagyonának szaporulatát az intézmény 2009. 
július 1.-ei megalapítását követően saját költségvetésük terhére biztosították, 
melynek megfelelően a vagyonszaporulat az alábbiak szerint kerül rendezésre: 

· Komló Város Önkormányzata tulajdonába kerül a Gagarin 
Általános Iskola, a Nagy László Gimnázium, az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Nagy László Szakközépiskola, 
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, valamint az 
intézmény székhelyén nyilvántartott ingóságok, 



· Magyarszék Község Önkormányzat tulajdonába kerül a 
Magyarszéki Általános Iskola feladat-ellátási helyén nyilvántartott 
ingóságok. 
 

· Magyarszék Község Önkormányzata és Komló Város Önkormányzata 
megállapodik, hogy a Magyarszéki Általános Iskola 2012. évi 
finanszírozásának pénzügyi elszámolása a zárszámadás elkészítésével 
egyidejűleg történik. Amennyiben a társulási megállapodás VII. fejezetében 
meghatározottak figyelembe vételével kiszámított, a Magyarszéki Általános 
Iskola működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás mértéke magasabb, 
mint az addig befizetett összeg, akkor a Magyarszéki Önkormányzat pótlólagos 
támogatást fizet Komló Város Önkormányzat zárszámadásának elfogadását 
követő 15 napon belül. Amennyiben a hozzájárulás összege magasabb volt, a 
többlet összegét a Komló Város Önkormányzata visszafizeti az érintett 
önkormányzatnak. 
 

· A munkavállalók tekintetében a Törvény szabályozásának megfelelően a 
pedagógusok és a nevelő- oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
dolgozó, továbbá az alapfeladat ellátására létesített munkakörben dolgozó 
foglalkoztatottak, illetve azon tagintézményben dolgozó technikai 
alkalmazottak, amelyek működtetését a Központ végzi a Központ 
foglalkoztatotti állományába kerülnek 2013. január 1. napjával. Komló Város 
Önkormányzata átveszi azon technikai dolgozókat, akik a Központ által 
fenntartásba kerülő köznevelési alapfeladatot ellátó feladat-ellátási helyeken 
technikai állományban vannak.  

 
· A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0034  azonosító számú pályázat, illetve a TIOP-

1.1.1-07/1-2008-0895 azonosító számú pályázat keretében beszerzett eszközök  
Komló Város Önkormányzat tulajdonába kerülnek a pályázatok fenntartási 
időszakára. Ezen eszközöket Komló Város Önkormányzata adja 
vagyonkezelésbe, illetve ingyenes használatba a Központnak.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 

 



1. számú melléklet 
 

Társulási Megállapodás 
Közoktatási Intézmény közös fenntartására 

     (egységes szerkezetben) 
 

mely létrejött Komló Város Önkormányzatának képviselő testülete (Komló, Városház tér 3., 
képv.: Páva Zoltán polgármester), Mecsekpölöske Község Önkormányzatának képviselő 
testülete (Mecsekpölöske, Szabadság u. 21., képv.: Kürti József polgármester), Mánfa 
Község Önkormányzatának képviselő testülete (Mánfa, Fábián B. u. 58., képv.: Hohn 
Krisztina polgármester), Magyarszék Község Önkormányzatának képviselő testülete 
Magyarszék, Kossuth L. u. 33., képv.: Kárpáti Jenő polgármester), Magyarhertelend Község 
Önkormányzatának képviselő testülete (Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46., képv.: Kovács 
Gyula polgármester), Liget Község Önkormányzatának képviselő testülete (Liget, József A. 
u. 9., képv.: Vargáné Szabó Gabriella polgármester), Bodolyabér Község Önkormányzatának 
képviselő testülete (Bodolyabér, Petőfi u. 21., képv.: Böröcz Tibor polgármester), valamint a 
Baranya Megyei Önkormányzat képviselő testülete (Pécs, Széchenyi tér 9., képv.: dr. 
Hargitai János, a közgyűlés elnöke) között az alábbiak szerint: 
 

 
I. fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 41. § és 43. §-
ai, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.) 9. § - 15. §-aiban foglalt rendelkezések alapján, a fent 
felsorolt önkormányzatok képviselő testületei az Ötv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
kötelező közoktatási feladataik ellátása érdekében a mai napon oktatási-nevelési intézményeik 
közös fenntartásában állapodnak meg a jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint. 
 

 
   1.   A társulás neve: Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
  
   2.   A társulás székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 
 

3. A társulás tagjainak neve és székhelye:  
 
Komló Város  Önkormányzata  
7300 Komló, Városház  tér 3. 
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
 
Mánfa  Község Önkormányzata 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
 
Magyarszék Község Önkormányzata 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33. 
 



Magyarhertelend Község Önkormányzata 
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46. 
 
Liget Község Önkormányzata 
7331 Liget, József A. út 9. 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata 
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21. 
 
Baranya Megyei Önkormányzat 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
 
 

4. A társulás ellátási területe: 
 
A 3. pontban megnevezett társult önkormányzatok (továbbiakban: tagok) közigazgatási 
területe. 
 

5. A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. 
 

6.  A társulás határozatlan időtartamra jön létre. 
 
 

II. fejezet 
 

A társulás célja 
 

 
A társulást a tagok elsősorban a kötelező közoktatási közszolgáltatási feladataik, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 24. - 36. § - ában 
meghatározott nevelési és oktatási feladatuk közös, társulási keretek között magasabb 
színvonalú ellátása érdekében hozzák létre. A társulás további célja, a közoktatási 
intézmények fenntartásával kapcsolatos költségek racionalizálása. 

 
III. fejezet 

 
A társulás által ellátott feladatatok  

 
1.  A társulás által ellátott feladatok: 
A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén az Ötv.-ben, valamint a 
Kt.-ben meghatározottak alapján a nevelési és oktatási feladatok (az óvodai nevelés, az 1-8 
évfolyamon történő általános iskolai nevelés-oktatás, gimnáziumi, szakközépiskolai, 
szakiskolai, speciális szakiskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, kollégiumi nevelés, 
pedagógiai szakszolgáltatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás) biztosítása nevelési-oktatási 
köznevelési intézmény közös fenntartásával, intézményi társulás keretében. 
 
2. A közösen fenntartott intézmény és tagintézményeinek megnevezése címe (továbbiakban: 
Intézmény), valamint irányító szereinek neve és címe: 
 



„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Általános Iskolája, Gimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 
Rövid neve: Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 
Székhely: 7300 Alkotmány u. 2.  
 
Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény  
 
I. Egységes Iskolai és Kollégiumi Intézményegység: 
         Tagintézmények: 

1. Gagarin Általános Iskola 
7300 Komló, Fürts S. u. 1.   
2.   Magyarszéki Általános Iskola  
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 
3.  Nagy László Gimnáziuma  
7300 Komló, Gorkij u. 2. 
           4. Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
                 7300 Komló, Ságvári u. 1. 
 
II., Óvodai Intézményegység: 
 Tagintézmények: 

1. Sallai Utcai Óvoda 
7300 Komló, Sallai u. 1. 

2. Körtvélyesi Óvoda  
7300 Komló, Nagyszántó u. 10. 

3. Magyarszéki Óvoda 
7396, Hársfa u. 3. 

4. Ligeti Óvoda 
7331 Liget, Hamberger F. u. 13. 

5. Magyarhertelendi Óvoda 
7394 Magyarhertelend, Petőfi S. u. 26. 
 
III. Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 
 Tagintézmény: 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
7300 Komló, 48-as  tér 7. 
 
IV. Szakszolgálat Intézményegység 
Tagintézmény: 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
7300 Komló, Pécsi út 51. 
 



 
Az intézmény irányító szerve neve és címe: 
 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
7300 Komló, Városház tér 3. 
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
Mecsekpölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33. 
Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46. 
Liget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7331 Liget, József A. út 9. 
Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21. 
 
3. A társult önkormányzat (korábbi fenntartó) a Társulás megalakulásáig általa fenntartott 
intézményé(ei) (továbbiakban bevitt intézmény) alkalmazotti létszáma megegyezik a 
tagintézmények alkalmazotti létszámával. 
 
4. Az Intézmény működését 2009. július 1. napjával kezdi meg. 
 
5. Az Intézmény tevékenységi körébe tartozó szakfeladatokat az alapító okirat tartalmazza. 
 
6.  A társult intézmény az alábbi közoktatási feladatokat látják el: 
 

· Óvodai nevelés 
· Alapfokú nevelés – oktatás 
· Középfokú nevelés - oktatás 

Gimnáziumi oktatás 
Szakközépiskolai oktatás 
Szakiskolai oktatás Speciális szakiskolai oktatás 
Kollégiumi nevelés 

· Alapfokú művészetoktatás 
· Pedagógiai szakszolgálat 
· Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 

 
7. A Kt. 91. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feladat és hatásköröket Komló Város 
Jegyzője látja el. 



 
IV. fejezet 

 
A Társulási Tanács szervezete és működése 

 
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács), mely 8 7 főből 
áll.  A társulás tagjait a társult települések polgármesterei és a Baranya Megyei Önkormányzat 
közgyűlésének elnöke képviselik.  
 
 2.   Az összes szavazatok száma 100, amely  az alábbiak szerint oszlik meg a tagok között: 
      Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete:    …50%……. 
      Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése:     …41%……. 
      Mánfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:     .…5%……. 
      Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete    …15%……. 
      Mecsekpölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:    ….5%……. 
      Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete:   …10%……. 
      Liget Község Önkormányzat Képviselő-testülete:    …  5%……. 
      Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő-testülete :   …..5%……. 
 
A tagok szavazati aránya akkor kerül módosításra, ha bármely önkormányzat tényleges 
költségvetési hozzájárulásának az aránya 10 %-kal vagy annál nagyobb mértékben emelkedik. 
 
3.  A Tanács megalakultnak tekintendő, ha a társult önkormányzatok képviselő-testületei 
mindegyike minősített többséggel jóváhagyta jelen megállapodást, és a Tanács alakuló ülése 
kimondta a megalakulását.  Az alakuló ülést Komló Város Polgármestere hívja össze, jelen 
megállapodás valamennyi tag képviselő-testülete elfogadó határozatának meghozatalát követő 
8 napon belül. 
 
4.    A Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.  
 
5.  Szavazni személyesen vagy a Tanács tagja által írásban meghatalmazott helyettes   
képviselő útján lehet, aki a képviselő-testület tagja. 
 
6.    A Tanács tagjai közül maga választja elnökét, elnökhelyettesé(i)t, akik megbízatása egy 
évre szól. A felek megállapodnak abban, hogy a társulás elnöki teendőit tanévenkénti 
váltásban a két legnagyobb szavazati aránnyal rendelkező önkormányzat képviselője látja el. 
A Tanács maga határozza meg szervezeti és működési rendjét (továbbiakban: ügyrend) a 
megalakulást követő 30 napon belül. 
 
7.   A Tanács ülését az elnök, távollétében az elnökhelyettes vagy mindkettő akadályoztatása 
esetén az ügyrend szerint felhatalmazott tag hívja össze és vezeti. 
 
Az ülést össze kell hívni: 
a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; 
b) a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott időpontban 
c) a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára; 
d) az illetékes közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére. 
 

8. A Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendők ellátását Komló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja Polgármesteri Hivatala útján. 



 
9. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről 
készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet 
az elnök és az ügyrendben felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet tizenöt napon 
belül meg kell küldeni az illetékes közigazgatási hivatalnak. 
 
10. A Tanács akkor határozatképes, ha legalább az összes szavazatok több mint felével 
rendelkező, de legalább 5  4 tag képviselője jelen van.  
 
11.  A javaslat elfogadásához legalább annyi igen szavazat szükséges, amely meghaladja a 
társulás tagjai összes szavazatának több mint felét. 
 

V. 
A Tanács feladat és hatásköre  

 
1.Általános feladat és hatáskörök: 
a) megválasztja elnökét és elnökhelyettesé(i)t 
b) meghatározza ügyrendjét 
 
2. Önkormányzatok által átruházott irányítási jogok, fenntartói feladat és  hatáskörök: 

a) az intézményvezető kinevezése, felmentése, fegyelmi és kártérítési 
felelősségre vonása 

b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének 
jóváhagyása 

c) az intézmény nevelési-, pedagógiai programjának, az intézményi 
minőségirányítási program jóváhagyása 

d) amit a Kt. fenntartói hatáskörébe utal 
e) az intézmény költségvetésének, a költségvetés módosításainak, időszaki 

beszámolóinak, tájékoztatóinak, zárszámadásának elfogadása.  
 



 
 

VI. fejezet 
 

Munkáltatói jogok 
 
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a 
Tanács Elnöke gyakorolja. A tagintézmény vezetők felett a munkáltatói jogokat, valamint az 
egyéb munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője gyakorolja. A tagintézmények vezetői 
megbízásánál, kinevezésénél, felmentésénél a tagintézmény működési helye/telephelye 
szerinti települési önkormányzat képviselő-testületének véleményezési joga van.  
A felek megállapodnak abban, hogy a középiskolai tagintézmény vonatkozásában a 
tagintézmény vezetőjének megbízásánál, kinevezésénél, felmentésénél a Baranya Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése egyetértési jogot gyakorol. 
 

 
VII. fejezet 

 
Költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei 

 
1. A Társulás által fenntartott intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
 
2. Az intézmény gazdálkodására a költségvetési szervek működésére, gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
3. Az intézmény költségvetése Komló Város Önkormányzat költségvetésének részét 
képezi. 
 
4. Az intézmény működésével kapcsolatos pénzügyi fedezetet elsődlegesen a Magyar 
Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényben a helyi önkormányzatok számára biztosított 
hozzájárulások, támogatások képezik. Ezek különösen az éves költségvetési törvényben 
meghatározott normatív állami hozzájárulás és a közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal 
összefüggő kiegészítő támogatások, hozzájárulások, továbbá a központosított előirányzatok, a 
kötött felhasználású támogatások, valamint a pályázati, fejezeti támogatások. Továbbá az 
intézmény kiadásainak fedezetéül szolgálnak az intézmény saját bevételei.  
 
5. A 4. pontban felsorolt forrásokkal nem fedezett ténylegesen és mérhetően felmerülő 
többletköltséget a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei pénzügyi 
hozzájárulás címén biztosítják oly módon, hogy 
 a)  a társult önkormányzat (korábbi fenntartó)  a bevitt intézmény(ei) 
mutatószámai után igényelt központi források és a bevitt intézmény saját bevétele feletti 
összeget; 
 b) a bevitt intézmények működési kiadásainak arányában megosztott központi 
igazgatás (intézményvezető, központi kisegítő tevékenység) kiadásainak összegét  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának 11731063-
15331524 számlaszámú költségvetési elszámolási számlájára utalják át. 
 
6. A belsőellenőrzés, valamint a gazdasági szervezet költségeit Komló Város Önkormányzata 
viseli. 



 
7. Az állami támogatások igénylését, elszámolását, az igényjogosultság alapját képező 
intézményi adatszolgáltatás ellenőrzését Komló Város Polgármesteri Hivatala végzi. A 
korábbi fenntartó a bevitt intézmény adatszolgáltatását, az igénylés és az elszámolás 
helyességét ellenőrizni jogosult.  
 
8. Az 5. pont szerinti hozzájárulások utalása 12 havi részletben, tárgyhó 2-ig történik 
azzal, hogy a társult önkormányzatok tárgyévi költségvetéseinek elfogadásáig az előző évi 
hozzájárulás időarányos részének átutalása történik, a tárgyévi költségvetés alapján számított 
korrekciót az ezt követő első utalás tartalmazza, a továbbiakban az utalás egyenlő 
részletekben történik.   
 
9. A társult önkormányzatok 5. pont szerint számított hozzájárulásának összegét a 
költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg hagyja jóvá a Tanács. 
 
10. Az intézmény költségvetése jóváhagyásának időpontja igazodik Komló Város 
Önkormányzata költségvetésének képviselő testület elé terjesztéséhez, de legkésőbb tárgyév 
február 15. 
 
11. Az 5. pont szerinti hozzájárulás meghatározása a társult önkormányzatok 
polgármestereivel való előzetes egyeztetések után történhet. Az előzetes egyeztetéseket a 
tervezés első szakaszában a koncepció készítés során, illetve a költségvetés készítéskor 
szükséges elvégezni. Az intézményi (tagintézményi) adatszolgáltatásokon alapuló tervezés 
egyeztető tárgyalásait Komló Város Polgármestere kezdeményezi. 
 
12. Az intézmény év végi beszámolójának elkészítésével egyidejűleg, a ténylegesen 
igénybe vehető normatív állami hozzájárulások elszámolásával az 5. pont szerinti 
hozzájárulás összegét a tényadatok alapján újból szükséges meghatározni. Amennyiben a 
korábbi fenntartó önkormányzat így kiszámított hozzájárulása az 5. pontban a költségvetésben 
meghatározott összegnél kevesebb - figyelemmel a 6. pont rendelkezéseire is - pótlólagos 
támogatást fizet az önkormányzat zárszámadásának elfogadását követő 15 napon belül. 
Amennyiben a hozzájárulás összege magasabb, a többlet összegét a következő évi 
hozzájárulás összegébe be kell számítani.  
 
13. Az intézmény zárszámadásának elfogadási határideje igazodik Komló Város 
Önkormányzata zárszámadásának elfogadásához, de legkésőbb április 30.  
 
14. A társult önkormányzat polgármestere, illetve a megyei elnök az időközi 
beszámolókkal egyidejűleg, annak megfelelő tartalmú pénzügyi elszámolást kérhet a bevitt 
intézményé(ei)re vonatkozóan 
 
15.  A Tagok megállapodnak abban, hogy a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése 
esetén a fizetési határidő lejártától számított 5 napon belül fizetési felszólítás kerül kiküldésre, 
melynek nem teljesítése esetén a fizetési határidő lejártától számított 15 naptól azonnali 
beszedési megbízást – inkasszót - alkalmaz a tag költségvetési elszámolási számlájára.  
 

VIII. fejezet 
 

A társulás vagyoni viszonyai 
 



1. A feladat ellátását szolgáló a közösen fenntartott Intézménynek térítésmentesen használatba 
adott ingó és ingatlan vagyon azon fenntartó önkormányzat tulajdonában marad, amely a 
Társulás megalakulásáig a bevitt intézményt fenntartotta. 
 
2. A korábban a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott Baranya Megyei 
Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális 
Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézményre vonatkozóan a Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése 99/2003. (VI.30.) Kgy. és a Komló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
2/2003. (I.30.) KHT. határozatával elfogadott megállapodásokban rögzítettek az irányadók, 
mely határozatok jelen megállapodás mellékletét alkotják. 
 
3. A térítésmentes használatába adott ingatlanokat a Ptk. használat jogára vonatkozó 
előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azok a társulási megállapodásban 
meghatározott feladatokat szolgálják.  
 
4. A vagyon felújítási, beruházási és a vagyonbiztosításához kapcsolódó 
kötelezettségeiről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik. 
 
5.  A Társulás működése során keletkezett vagyonszaporulat a tagok közös tulajdonát képezi. 
A társulás megszűnése esetén a Polgári Törvénykönyv közös tulajdon megszűntetésére 
vonatkozó szabályai szerint járnak el a Tagok. 
 
6. Kifejezetten adott tagintézmény vagy tagintézmények érdekében benyújtott pályázaton 
nyert támogatás felhasználásának kizárólagos joga az adott tagintézmény működési helye 
szerinti önkormányzat képviselő-testületét. illetve a középiskolai tagintézmények esetén a 
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlését illeti meg. 
 
 
 

IX. fejezet 
 

A társulás ellenőrzése 
 

 
1. A Tanács tagjai évente egyszer beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulás 

tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 
 

2. A társulás által fenntartott intézmény belső ellenőrzését a Komlói Többcélú 
Kistérségi Társulás belső ellenőrei végzik, azonban bármely tag az általa bevitt 
intézményben saját költségén ellenőrzést végezhet.   

 
 
 



X. fejezet 
 

A Társulás tagsági viszonyai 
 

1. A társuláshoz történő csatlakozás: 
 
a) A társult képviselő-testületek kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei részére 
teszik lehetővé a csatlakozást, melyek: 

· elfogadják a társulás célját, 
· hatékonyan közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok 

költségkímélő megvalósításában, 
· ezen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik 

el. 
 
 
b) A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete a társulási 
szándéknyilatkozatot tartalmazó határozatát Komló Város Önkormányzatának megküldi. 
 
c) A b) pontban hivatkozott határozatban ki kell mondani a társulni kívánó települési 
önkormányzat képviselő-testületének, hogy 

· a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja 
el 

· vállalja a rá háruló, költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, 
teljesítését 

 
d) A társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz  a társulásban  részt vevő 
önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.  
 
e) A társult képviselőtestületek a Kt. 102.§ (9) bekezdése értelmében kikötik, hogy a 
csatlakozás kizárólag a tanév, nevelési év kezdeti időpontjával, azaz évente szeptember 1-i 
hatállyal történhet. Ennek eldöntéséhez a csatlakozás szándékára való döntést március 31-ig 
meg kell hozni, melyről 15 napon belül Komló Város Önkormányzatát értesíteni kell. 
 
f) A csatlakozó tag belépése időpontjától a társulás teljes jogú tagjává válik. 
 
 2. A társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 
a) Ezen társulási megállapodás – társulás – megszűnik: 

· a társulásban részt vevő képviselő-testületek közös megegyezésével 
történő megszüntetésével,  

· amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre (azaz 
egy tagra) csökken, 

· bíróság jogerős döntése alapján. 
 
 
b) A társulási megállapodást a tagnak felmondani naptári év utolsó napján a Kt. 102.§ (9) 
bekezdésére figyelemmel a következő év szeptember 1-i hatállyal lehet. Az egyes képviselő-
testületek a társulási megállapodást minősített többséggel hozott testületi határozattal 
mondhatják fel. 
 
 



c) A társult képviselőtestületek több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a 
naptári év utolsó napjával – figyelemmel a Kt. vonatkozó rendelkezésére – fontos okból 
kizárhatja azt a tagot, mely a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. 
A kizárást megelőzően a társulási tanács legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja fel az 
érintett képviselőtestületet kötelezettségei teljesítésére.  
Fontos oknak minősítik a tagok, ha: 

- költségvetési hozzájárulást nem, avagy sorozatosan – legalább 6 esetben - 
határidőben nem utalja át. 

- a képviselőtestületek az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési – 
rendeletalkotási, határozathozatali – kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, 
illetőleg azt megelőzően a társult képviselőtestületekkel nem egyeztetnek.  

 
 d) A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését vagy felmondását bármelyik fél 
kezdeményezheti, a társult tagoknak erről a kezdeményezés megküldésétől számított 60 
napon belül dönteniük kell. 
 
. 
 

XI. fejezet 
 

Vegyes rendelkezések 
 
 

1. Jelen megállapodás - valamennyi érintett képviselő testület jóváhagyó határozatának 
meghozatalát követően – 2009. június 15. napján lép hatályba. 
 
2.A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., 
valamint a Kt. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
3.A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a 
társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton, egymás 
közti egyeztetéssel rendezik, s bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak 
eredménytelensége esetén élnek. 
 
 
Komló, ……………………………….. 



 
Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
Komló Város Önkormányzata  
7300 Komló, Városház tér 3.           Polics József 
                         polgármester 
 
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.                                                            Papp István 
                                                                                                                           polgármester 
 
Mánfa  Község Önkormányzata           Hohn Krisztina 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.                       polgármester 
 
 
Magyarszék Község Önkormányzata          Kárpáti Jenő 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33.                        polgármester 
 
 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata       Kovács Gyula 
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46.                                        polgármester 
 
 
 
Liget Község Önkormányzata     Vargáné Szabó Gabriella 
7331 Liget, József A. út 9.                              polgármester 
 
 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata      Böröcz Tibor 
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21.      polgármester 
 
 
Baranya Megyei Önkormányzat      Dr. Hargitai János 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.       elnök 
 
 
 
 



Z á r a d é k : 
 
A társulási megállapodást az érintett önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban 
jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. 
 
 
Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete:   Jóváhagyó határozat száma: 
 
 
Komló Város Önkormányzata      
7300 Komló, Városház tér 3.      
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.    
 
Mánfa Község Önkormányzata 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.  
     
Magyarszék Község Önkormányzata    
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33. 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata    
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46. 
 
Liget Község Önkormányzata     
7331 Liget, József A. út 9. 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata     
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21. 
 
Baranya Megyei Önkormányzat     
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. sz. melléklet 

 
 

Társulási Megállapodás 
Közoktatási Intézmény közös fenntartására 

     (egységes szerkezetben) 
 

mely létrejött Komló Város Önkormányzatának képviselő testülete (Komló, Városház tér 3., 
képv.: Páva Zoltán polgármester), Mecsekpölöske Község Önkormányzatának képviselő 
testülete (Mecsekpölöske, Szabadság u. 21., képv.: Kürti József polgármester), Mánfa 
Község Önkormányzatának képviselő testülete (Mánfa, Fábián B. u. 58., képv.: Hohn 
Krisztina polgármester), Magyarszék Község Önkormányzatának képviselő testülete 
Magyarszék, Kossuth L. u. 33., képv.: Kárpáti Jenő polgármester), Magyarhertelend Község 
Önkormányzatának képviselő testülete (Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46., képv.: Kovács 
Gyula polgármester), Liget Község Önkormányzatának képviselő testülete (Liget, József A. 
u. 9., képv.: Vargáné Szabó Gabriella polgármester), Bodolyabér Község Önkormányzatának 
képviselő testülete (Bodolyabér, Petőfi u. 21., képv.: Böröcz Tibor polgármester között az 
alábbiak szerint: 
 

 
I. fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 41. § és 43. §-
ai, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.) 9. § - 15. §-aiban foglalt rendelkezések alapján, a fent 
felsorolt önkormányzatok képviselő testületei az Ötv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
kötelező közoktatási feladataik ellátása érdekében a mai napon oktatási-nevelési intézményeik 
közös fenntartásában állapodnak meg a jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint. 
 

 
   1.   A társulás neve: Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
  
   2.   A társulás székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 
 

7. A társulás tagjainak neve és székhelye:  
 
Komló Város  Önkormányzata  
7300 Komló, Városház  tér 3. 
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
 
Mánfa  Község Önkormányzata 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
 
Magyarszék Község Önkormányzata 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33. 



 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46. 
 
Liget Község Önkormányzata 
7331 Liget, József A. út 9. 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata 
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21. 
 
 

8. A társulás ellátási területe: 
 
A 3. pontban megnevezett társult önkormányzatok (továbbiakban: tagok) közigazgatási 
területe. 
 

9. A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. 
 

10.  A társulás határozatlan időtartamra jön létre. 
 
 

II. fejezet 
 

A társulás célja 
 

 
A társulást a tagok elsősorban a kötelező közoktatási közszolgáltatási feladataik,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.)  a köznevelésről szóló 
2011. évi. CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 24. - 36. § 8 §,- ában meghatározott óvodai 
nevelési és oktatási feladatuk közös, társulási keretek között magasabb színvonalú ellátása 
érdekében hozzák létre. A társulás további célja, a közoktatási intézmények fenntartásával 
kapcsolatos költségek racionalizálása. 

 
III. fejezet 

 
A társulás által ellátott feladatatok  

 
1.  A társulás által ellátott feladatok: 
A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén az Ötv.-ben, valamint a 
Kt.-Nkt.-ben meghatározottak alapján a nevelési és oktatási feladatok (az óvodai nevelés, az 
1-8 évfolyamon történő általános iskolai nevelés-oktatás, gimnáziumi, szakközépiskolai, 
szakiskolai, speciális szakiskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, kollégiumi nevelés, 
pedagógiai szakszolgáltatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás) biztosítása nevelési-oktatási 
köznevelési intézmény közös fenntartásával, intézményi társulás keretében. 
 
2. A közösen fenntartott intézmény és tagintézményeinek megnevezése címe (továbbiakban: 
Intézmény), valamint irányító szereinek neve és címe: 
 



Komló és Térsége Óvodái Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 
Rövid neve: Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 
Székhely: 7300 Alkotmány u. 2. 7300 Komló Sallai u. 1. 
 
Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény  Óvoda 
 
I. Egységes Iskolai és Kollégiumi Intézményegység: 
         Tagintézmények: 

2. Gagarin Általános Iskola 
7300 Komló, Fürts S. u. 1.   
2.   Magyarszéki Általános Iskola  
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 
3.  Nagy László Gimnáziuma  
7300 Komló, Gorkij u. 2. 
           4. Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
                 7300 Komló, Ságvári u. 1. 
 
II., Óvodai Intézményegység: 
 Tagóvodák neve: 

6. Sallai Utcai Óvoda 
7300 Komló, Sallai u. 1. 

1. Körtvélyesi Óvoda  
7300 ló, Nagyszántó u. 10. 
2. Magyarszéki Óvoda 

7396, Hársfa u. 3. 
3. Ligeti Óvoda 

7331 Liget, Hamberger F. u. 13. 
4. Magyarhertelendi Óvoda 

7394 Magyarhertelend, Petőfi S. u. 26. 
 
III. Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 
 Tagintézmény: 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
7300 Komló, 48-as  tér 7. 
 
IV. Szakszolgálat Intézményegység 
Tagintézmény: 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
7300 Komló, Pécsi út 51. 
 



 
Az intézmény irányító szerve neve és címe: 
 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
7300 Komló, Városház tér 3. 
Mecsekpölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33. 
Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46. 
Liget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7331 Liget, József A. út 9. 
Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21. 
 
3. A társult önkormányzat (korábbi fenntartó) a Társulás megalakulásáig általa fenntartott 
intézményé(ei) (továbbiakban bevitt intézmény) alkalmazotti létszáma megegyezik a 
tagintézmények alkalmazotti létszámával. 
 
4. Az Intézmény működését 2009. július 1. napjával kezdi meg. 
 
5. Az Intézmény tevékenységi körébe tartozó szakfeladatokat az alapító okirat tartalmazza. 
 
6.  A társult intézmény az alábbi közoktatási feladatokat látják el: 
 

· Óvodai nevelés 
· Alapfokú nevelés – oktatás 
· Középfokú nevelés - oktatás 

Gimnáziumi oktatás 
Szakközépiskolai oktatás 
Szakiskolai oktatás Speciális szakiskolai oktatás 
Kollégiumi nevelés 

· Alapfokú művészetoktatás 
· Pedagógiai szakszolgálat 
· Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 

 
7. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 91. §-ának (4) 
bekezdésében meghatározott feladat és hatásköröket Komló Város Jegyzője látja el. 



 
IV. fejezet 

 
A Társulási Tanács szervezete és működése 

 
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács), mely 7 főből áll.  
A társulás tagjait a társult települések polgármesterei képviselik.  
 
 2.   Az összes szavazatok száma 100, amely  az alábbiak szerint oszlik meg a tagok között: 
      Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete:    …50%……. 
Mánfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:     .…5%……. 
      Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete    …15%……. 
      Mecsekpölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:    ….5%……. 
      Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete:   …10%……. 
      Liget Község Önkormányzat Képviselő-testülete:    …  5%……. 
      Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő-testülete :   …..5%……. 
 
A tagok szavazati aránya akkor kerül módosításra, ha bármely önkormányzat tényleges 
költségvetési hozzájárulásának az aránya 10 %-kal vagy annál nagyobb mértékben emelkedik. 
 
3.  A Tanács megalakultnak tekintendő, ha a társult önkormányzatok képviselő-testületei 
mindegyike minősített többséggel jóváhagyta jelen megállapodást, és a Tanács alakuló ülése 
kimondta a megalakulását.  Az alakuló ülést Komló Város Polgármestere hívja össze, jelen 
megállapodás valamennyi tag képviselő-testülete elfogadó határozatának meghozatalát követő 
8 napon belül. 
 
4.    A Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.  
 
5.  Szavazni személyesen vagy a Tanács tagja által írásban meghatalmazott helyettes   
képviselő útján lehet, aki a képviselő-testület tagja. 
 
6.    A Tanács tagjai közül maga választja elnökét, elnökhelyettesé(i)t, akik megbízatása egy 
évre szól. A Tanács maga határozza meg szervezeti és működési rendjét (továbbiakban: 
ügyrend) a megalakulást követő 30 napon belül. 
 
7.   A Tanács ülését az elnök, távollétében az elnökhelyettes vagy mindkettő akadályoztatása 
esetén az ügyrend szerint felhatalmazott tag hívja össze és vezeti. 
 
Az ülést össze kell hívni: 
a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; 
b) a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott időpontban 
c) a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára; 
d) az illetékes közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére. 
 

9. A Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendők ellátását Komló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja Polgármesteri Hivatala útján. 

 
9. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről 
készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet 



az elnök és az ügyrendben felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet tizenöt napon 
belül meg kell küldeni az illetékes közigazgatási hivatalnak. 
 
10. A Tanács akkor határozatképes, ha legalább az összes szavazatok több mint felével 
rendelkező, de legalább 4 tag képviselője jelen van.  
 
11.  A javaslat elfogadásához legalább annyi igen szavazat szükséges, amely meghaladja a 
társulás tagjai összes szavazatának több mint felét. 
 

V. 
A Tanács feladat és hatásköre  

 
1.Általános feladat és hatáskörök: 
a) megválasztja elnökét és elnökhelyettesé(i)t 
b) meghatározza ügyrendjét 
 
2. Önkormányzatok által átruházott fenntartói jogok: irányítási jogok, fenntartói 
feladat és hatáskörök: 

a.) az intézményvezető kinevezése, felmentése, fegyelmi és kártérítési 
felelősségre vonása 

b.) az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének 
jóváhagyása ellenőrzése 

c.) az intézmény nevelési-, pedagógiai programjának az intézményi 
minőségirányítási program jóváhagyása ellenőrzése 

d.) amit a Kt. Nkt. fenntartói hatáskörébe utal  
e.) az intézmény költségvetésének, a költségvetés módosításainak, időszaki 

beszámolóinak, tájékoztatóinak, zárszámadásának elfogadása. 
meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető 
térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható 
kedvezmények feltételeit 

 
 
 



 
 

VI. fejezet 
 

Munkáltatói jogok 
 
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a 
Tanács Elnöke gyakorolja. A tagintézmény vezetők felett a munkáltatói jogokat, valamint az 
egyéb munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője gyakorolja. A tagintézmények vezetői 
megbízásánál, kinevezésénél, felmentésénél a tagintézmény működési helye/telephelye 
szerinti települési önkormányzat képviselő-testületének véleményezési joga van.  
 

 
VII. fejezet 

 
Költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei 

 
1. A Társulás által fenntartott intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
 
2. Az intézmény gazdálkodására a költségvetési szervek működésére, gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
3. Az intézmény költségvetése Komló Város Önkormányzat költségvetésének részét 
képezi. 
 
4. Az intézmény működésével kapcsolatos pénzügyi fedezetet elsődlegesen a 
Magyarország Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényben a helyi önkormányzatok 
számára biztosított hozzájárulások, támogatások képezik. Ezek különösen az éves 
költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás és a közoktatási célú 
normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő támogatások, hozzájárulások, továbbá a 
központosított előirányzatok, a kötött felhasználású támogatások, valamint a pályázati, 
fejezeti támogatások. Továbbá az intézmény kiadásainak fedezetéül szolgálnak az intézmény 
saját bevételei.  
 
5. A 4. pontban felsorolt forrásokkal nem fedezett ténylegesen és mérhetően felmerülő 
többletköltséget a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei pénzügyi 
hozzájárulás címén biztosítják oly módon, hogy 
 a)  a társult önkormányzat (korábbi fenntartó)  a bevitt intézmény(ei) 
mutatószámai után igényelt központi források és a bevitt intézmény saját bevétele feletti 
összeget; 
 b) a bevitt intézmények működési kiadásainak arányában megosztott központi 
igazgatás (intézményvezető, központi kisegítő tevékenység) kiadásainak összegét  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának 11731063-
15331524 számlaszámú költségvetési elszámolási számlájára utalják át. 
 
6. A belsőellenőrzés, valamint a gazdasági szervezet költségeit Komló Város Önkormányzata 
viseli. 
 



7. Az állami támogatások igénylését, elszámolását, az igényjogosultság alapját képező 
intézményi adatszolgáltatás ellenőrzését Komló Város Polgármesteri Hivatala végzi. A 
korábbi fenntartó a bevitt intézmény adatszolgáltatását, az igénylés és az elszámolás 
helyességét ellenőrizni jogosult.  
 
8. Az 5. pont szerinti hozzájárulások utalása 12 havi részletben, tárgyhó 2-ig történik 
azzal, hogy a társult önkormányzatok tárgyévi költségvetéseinek elfogadásáig az előző évi 
hozzájárulás időarányos részének átutalása történik, a tárgyévi költségvetés alapján számított 
korrekciót az ezt követő első utalás tartalmazza, a továbbiakban az utalás egyenlő 
részletekben történik.   
 
9. A társult önkormányzatok 5. pont szerint számított hozzájárulásának összegét a 
költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg hagyja jóvá a Tanács. 
 
10. Az intézmény költségvetése jóváhagyásának időpontja igazodik Komló Város 
Önkormányzata költségvetésének képviselő testület elé terjesztéséhez, de legkésőbb tárgyév 
február 15. 
 
11. Az 5. pont szerinti hozzájárulás meghatározása a társult önkormányzatok 
polgármestereivel való előzetes egyeztetések után történhet. Az előzetes egyeztetéseket a 
tervezés első szakaszában a koncepció készítés során, illetve a költségvetés készítéskor 
szükséges elvégezni. Az intézményi (tagintézményi) adatszolgáltatásokon alapuló tervezés 
egyeztető tárgyalásait Komló Város Polgármestere kezdeményezi. 
 
12. Az intézmény év végi beszámolójának elkészítésével egyidejűleg, a ténylegesen 
igénybe vehető normatív állami hozzájárulások elszámolásával az 5. pont szerinti 
hozzájárulás összegét a tényadatok alapján újból szükséges meghatározni. Amennyiben a 
korábbi fenntartó önkormányzat így kiszámított hozzájárulása az 5. pontban a költségvetésben 
meghatározott összegnél kevesebb - figyelemmel a 6. pont rendelkezéseire is - pótlólagos 
támogatást fizet az önkormányzat zárszámadásának elfogadását követő 15 napon belül. 
Amennyiben a hozzájárulás összege magasabb, a többlet összegét a következő évi 
hozzájárulás összegébe be kell számítani.  
 
13. Az intézmény zárszámadásának elfogadási határideje igazodik Komló Város 
Önkormányzata zárszámadásának elfogadásához, de legkésőbb április 30.  
 
14. A társult önkormányzat polgármestere, időközi beszámolókkal egyidejűleg, annak 
megfelelő tartalmú pénzügyi elszámolást kérhet a bevitt intézményé(ei)re vonatkozóan 
 
15.  A Tagok megállapodnak abban, hogy a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése 
esetén a fizetési határidő lejártától számított 5 napon belül fizetési felszólítás kerül kiküldésre, 
melynek nem teljesítése esetén a fizetési határidő lejártától számított 15 naptól azonnali 
beszedési megbízást – inkasszót - alkalmaz a tag költségvetési elszámolási számlájára.  
 
 
 
 
 
 

VIII. fejezet 



 
A társulás vagyoni viszonyai 

 
1. A feladat ellátását szolgáló a közösen fenntartott Intézménynek térítésmentesen használatba 
adott ingó és ingatlan vagyon azon fenntartó önkormányzat tulajdonában marad, amely a 
Társulás megalakulásáig a bevitt intézményt fenntartotta. 
 
2. A térítésmentes használatába adott ingatlanokat a Ptk. használat jogára vonatkozó 
előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azok a társulási megállapodásban 
meghatározott feladatokat szolgálják.  
 
3. A vagyon felújítási, beruházási és a vagyonbiztosításához kapcsolódó 
kötelezettségeiről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik. 
 
4.  A Társulás működése során keletkezett vagyonszaporulat a tagok közös tulajdonát képezi. 
A társulás megszűnése esetén a Polgári Törvénykönyv közös tulajdon megszűntetésére 
vonatkozó szabályai szerint járnak el a Tagok. 
 
5. Kifejezetten adott tagintézmény vagy tagintézmények érdekében benyújtott pályázaton 
nyert támogatás felhasználásának kizárólagos joga az adott tagintézmény működési helye 
szerinti önkormányzat képviselő-testületét. 
 
 
 

IX. fejezet 
 

A társulás ellenőrzése 
 

 
3. A Tanács tagjai évente egyszer beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulás 

tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 
 

4. A társulás által fenntartott intézmény belső ellenőrzését a Komlói Többcélú 
Kistérségi Társulás belső ellenőrei végzik, azonban bármely tag az általa bevitt 
intézményben saját költségén ellenőrzést végezhet.   

 
 
 



X. fejezet 
 

A Társulás tagsági viszonyai 
 

1. A társuláshoz történő csatlakozás: 
 
a) A társult képviselő-testületek kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei részére 
teszik lehetővé a csatlakozást, melyek: 

· elfogadják a társulás célját, 
· hatékonyan közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok 

költségkímélő megvalósításában, 
· ezen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik 

el. 
 
 
b) A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete a társulási 
szándéknyilatkozatot tartalmazó határozatát Komló Város Önkormányzatának megküldi. 
 
c) A b) pontban hivatkozott határozatban ki kell mondani a társulni kívánó települési 
önkormányzat képviselő-testületének, hogy 

· a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja 
el 

· vállalja a rá háruló, költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, 
teljesítését 

 
d) A társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz  a társulásban  részt vevő 
önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.  
 
e) A társult képviselőtestületek a Kt. 102.§ (9) bekezdése értelmében kikötik, hogy a 
csatlakozás kizárólag a tanév, nevelési év kezdeti időpontjával, azaz évente szeptember 1-i 
hatállyal történhet. Ennek eldöntéséhez a csatlakozás szándékára való döntést március 31-ig 
meg kell hozni, melyről 15 napon belül Komló Város Önkormányzatát értesíteni kell. 
 
f) A csatlakozó tag belépése időpontjától a társulás teljes jogú tagjává válik. 
 
 2. A társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 
a) Ezen társulási megállapodás – társulás – megszűnik: 

· a társulásban részt vevő képviselő-testületek közös megegyezésével 
történő megszüntetésével,  

· amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre (azaz 
egy tagra) csökken, 

· bíróság jogerős döntése alapján. 
 
 
b) A társulási megállapodást a tagnak felmondani naptári év utolsó napján a Kt. 102.§ (9)  a 
Nkt. 84. § (3) bekezdésére figyelemmel a következő év szeptember 1-i hatállyal lehet. Az 
egyes képviselő-testületek a társulási megállapodást minősített többséggel hozott testületi 
határozattal mondhatják fel. 
 
 



c) A társult képviselőtestületek több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a 
naptári év utolsó napjával – figyelemmel a Kt. Nkt.vonatkozó rendelkezésére – fontos okból 
kizárhatja azt a tagot, mely a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. 
A kizárást megelőzően a társulási tanács legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja fel az 
érintett képviselőtestületet kötelezettségei teljesítésére.  
Fontos oknak minősítik a tagok, ha: 

- költségvetési hozzájárulást nem, avagy sorozatosan – legalább 6 esetben - 
határidőben nem utalja át. 

- a képviselőtestületek az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési – 
rendeletalkotási, határozathozatali – kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, 
illetőleg azt megelőzően a társult képviselőtestületekkel nem egyeztetnek.  

 
 d) A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését vagy felmondását bármelyik fél 
kezdeményezheti, a társult tagoknak erről a kezdeményezés megküldésétől számított 60 
napon belül dönteniük kell. 
 
. 
 

XI. fejezet 
 

Vegyes rendelkezések 
 
 

1. Jelen megállapodás - valamennyi érintett képviselő testület jóváhagyó határozatának 
meghozatalát követően – 2009. június 15. napján lép hatályba. 
 
2.A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., 
Nkt., valamint a Kt. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
3.A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a 
társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton, egymás 
közti egyeztetéssel rendezik, s bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak 
eredménytelensége esetén élnek. 
 
 
Komló, 2012. december…………. 



 
Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
Komló Város Önkormányzata  
7300 Komló, Városház tér 3.           Polics József  
                         polgármester 
 
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.                                                            Papp István 
                                                                                                                           polgármester 
 
Mánfa  Község Önkormányzata           Hohn Krisztina 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.                       polgármester 
 
 
Magyarszék Község Önkormányzata          Kárpáti Jenő 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33.                        polgármester 
 
 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata       Kovács Gyula 
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46.                                        polgármester 
 
 
 
Liget Község Önkormányzata     Vargáné Szabó Gabriella 
7331 Liget, József A. út 9.                              polgármester 
 
 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata      Böröcz Tibor 
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21.      polgármester 
 
 
 
 
 
 



Z á r a d é k : 
 
A társulási megállapodást az érintett önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban 
jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. 
 
 
Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete:   Jóváhagyó határozat száma: 
 
 
Komló Város Önkormányzata      
7300 Komló, Városház tér 3.      
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.    
 
Mánfa Község Önkormányzata 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.      
Magyarszék Község Önkormányzata    
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33. 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata    
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46. 
 
Liget Község Önkormányzata     
7331 Liget, József A. út 9. 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata     
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21. 
 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

190/2012. (XII.14.) határozata 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési 
Megállapodása módosítása 

 
A Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésében – az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodása módosítását megvitatta. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Együttműködési Megállapodásában átvezetésre kerüljenek a felülvizsgálatnál 
megállapításra kerülő módosítások, az alábbiak szerint:  
 
1.) I. fejezet Általános rendelkezés  
3.pont az 1 elnökhelyettes és a munkaszervezet vezető rész törlésre kerül 
 
2.) II. fejezet A társulás célja és feladata 
Az alábbi feladatok törlésre kerülnek: 

- nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai 
nevelés-oktatás, 
gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, 
kollégiumi, pedagógiai szakmai szolgáltató feladatok, 

- pedagógiai szakszolgáltatás (logopédia, nevelési tanácsadás, gyógy-
testnevelés, iskolapszichológus) 

- pályaválasztási tanácsadás, 
- települési hulladékok kezelése, 
- ápoló-gondozó otthoni és intézményi ellátás 
 

3.) III/B. fejezet Ágazati feladatok 
Hulladékgazdálkodási feladatok részaz 

- óvodai feladatok kivételével törlésre kerül 
- Az ellenőrzési feladatoknál a Társulás és a 

Társulás belső ellenőrzési egysége helyébe a „Komló Város Önkormányzat 
belső ellenőrzési egysége lép” 

- Munka és tűzvédelmi feladatoknál az 
1.pont az alábbiak szerint módosul: A Társulás Kistérségi Irodájának helyébe 
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lép 

- Informatikai feladatoknál az 1.pont az 
alábbiak szerint módosul: A Társulás Kistérségi Irodájának helyébe Komló 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lép 

 



4.) IV. fejezet A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 
A tagsági jogviszony keletkezése című részben a 4. pont az alábbiak szerint módosításra 
kerül: A Tárulás tagjainak nyilvántartását Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala vezeti. 
 
5.) V. fejezet A TÁRSULÁS SZERVEI című részből  a Társulás Munkaszervezete törlésre 
kerül 
 
6.) VII. fejezet A TÁRSULÁS ELNÖKSÉGE című részből az 5. pont törlésre kerül 
 
7.) VIII. fejezet A TÁRSULÁS ELNÖKE 
2.pont törlésre kerül 
3.pont A Társulás Elnökének feladata: 

- közvetlenül felügyeli a munkaszervezet munkáját, törlésre kerül 
- elkészítteti a társulás és a munkaszervezet működéséhez szükséges 

szabályzatokat. A munkaszervezet szó törlésre kerül 
 
8.) XII. fejezet A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE  
A cím az alábbiak szerint módosításra kerül:  
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 
1. Az első mondat az alábbiak szerint módosul: A Társulás az együttműködési 
megállapodásban vállalt tevékenységek, feladatok megszervezését és végrehajtását Komló 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Komló Város Önkormányzata látja el.  
A második mondat törlésre kerül.  
A Társulás Tanácsára vonatkozó felsorolás törlésre kerül 
2.-4. pontok törlésre kerülnek 
5. A feladatellátás tükrében módosításra kerül 
A fejezet utolsó két bekezdés törlésre kerül. 
 
9.) XIII. fejezet A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA 
2.-3. pont összevonásra kerül 
6. pontban a Társulás Munkaszervezete Vezetője helyébe Társulás Elnöke lép 
11. pont második mondata törlésre kerül 
A Függelékből a következők törlésre kerülnek: 
Közoktatás, az óvodai feladat-ellátás kivételével 
Hulladékgazdálkodás 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

K.m.f. 
Polics József  s.k. 

polgármester 
dr. Vaskó Ernő  s.k. 

címzetes főjegyző 
 
A kiadmány hiteléül: 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

191/2012. (XII.14.) határozata 
 

Tagi kölcsön nyújtása a Baranya-Víz Kft-nek 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Baranya-Víz Kft-nek nyújtandó kamatmentes 
tagi kölcsönről szóló előterjesztést megtárgyalta.  
 
1. A képviselő-testület 7.295.000,- Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a 

Baranya-Víz Kft-nek. 
 
2. A tagi kölcsön futamidejét 2012. december 27-től 2013. augusztus 31. időtartamban 

határozza meg. 
 
3. A tagi kölcsön fedezeteként a 3/2012. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet 

„devizahitel árfolyam-kockázatához kapcsolódó céltartalék” előirányzat maradványát 
jelöli.  

 
4. Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsönről szóló megállapodás aláírására azzal, 

hogy a tagi kölcsön folyósítására még tárgyévben sort kell keríteni.  
 
5. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változást a 2012. december 31-i 

visszamenőleges hatályú költségvetési rendeletmódosítás során szerepeltesse. 
 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Polics József   polgármester 
   dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 

 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

192/2012. (XII.14.) határozata 
 

Folyószámla-hitelhez felajánlott fedezetek 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az illetékes bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével – a folyószámla-hitelhez kapcsolódóan felajánlott fedezetekről szóló 
előterjesztést megtárgyalta.  
 
1. A képviselő-testület egyetért az OTP Bank Nyrt-nél fennálló 2012. december 31-én 

lejáró 600 MFt összegű folyószámla-hitelkeretének 2013. június 30-ig történő 
meghosszabbításával a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.  

 
2. A képviselő-testület az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően a meghosszabbított 

hitelkerethez kapcsolódóan az alábbi biztosítékokat biztosítja továbbra is a hitelkeret 
végső lejáratáig: 

 
· Az önkormányzat a hitel biztosítékaként teljes körűen az OTP Bank Nyrt-re 

engedményezi az önkormányzatot megillető adóbevételeket. 
· Felajánlja biztosítékként a Komló belterület 2324 hrsz „rehabilitációs műhely” 

megnevezésű, illetve a Komló belterület 487/2/A/3 hrsz „üzlethelyiség” megnevezésű 
ingatlanok jelzálogjogát azzal, hogy tudomásul veszi az ezen ingatlanokra az OTP 
Bank Nyrt. javára bejegyzett 800 MFt összegű keretbiztosítéki jelzálogjog első 
ranghelyen történő feltüntetését. 

· Felajánlja biztosítékként a Komlói Fűtőerőmű Zrt. által tulajdonolt Komló 
Városgazdálkodási Zrt. részvényeket óvadéki biztosíték formájában. 

 
3. Értelemszerűen hatályát veszti a 179/2012. (XI.29.) határozat 6./ pontja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József   polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 

 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. december 14i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

193/2012. (XII.14.) határozata 

Személyi változás a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságában 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságát érintő személyi változással kapcsolatos 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.  A képviselő-testület megköszöni Mátyás János Komlói Fűtőerőmű Zrt. 

igazgatóságában végzett eddigi munkáját. A képviselő-testület Mátyás Jánost az 
igazgatóságából visszahívja, tagságát 2012. december 15-i hatállyal megszünteti  

 
2.  A képviselő-testület 2012. december 15. napja és 2015. december 31. napja közötti 

időszakra a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági tagjává választja Mink Ernő (7300 
Komló, Vértanúk utca 7.) települési képviselőt bruttó 80.000,- Ft/hó tiszteletdíj 
megállapítása mellett. 

  
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a társaság ügyvezetését tájékoztassa.  
Felhatalmazza a polgármestert a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságában bekövetkezett 
változás miatt szükségessé váló alapítói határozat kibocsátásra. 
Felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. ügyvezetését, hogy az alapító okirat módosításának 
cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen.  
 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 

 


