
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2018. május 30-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

69/2018. (V.30.) sz. határozata 

 

Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 

2018/2019-es nevelési év beíratásáról 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 

figyelembevételével – megtárgyalta a Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, 

valamint tájékoztató a 2018/2019-es nevelési év beíratásáról című előterjesztést. 

 

I. 

 

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Komló Városi Óvoda intézményt érintő átszervezés 

következtében a 2018/2019-es nevelési évben a  

a) Kökönyösi Tagóvodában indítható csoportok számát 4 csoportban, a felvehető 

maximális gyermek létszámot 100 főben állapítja meg, 

b) Körtvélyesi Tagóvodában indítható csoportok számát 6 csoportban, a felvehető 

maximális gyermek létszámot 150 főben állapítja meg, 

c) Hunyadi Utcai Tagóvodában indítható csoportok számát 2 csoportban, a felvehető 

maximális gyermek létszámot 50 főben állapítja meg. 

 

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

intézményvezetőjét, hogy az átszervezéshez kapcsolódó intézkedéseket megtegye.  

 

Határidő: 2018. június 8.  

Felelős: Polics József polgármester 

   Kozmann Kornélia intézményvezető 

 

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 2018/2019-es nevelési évben elindított plusz egy 

csoport működéséhez szükséges személyi többletfeltételeket 4 fő határozott időre (2018/2019-

es nevelési év végéig) történő foglalkoztatásával biztosítja.  

A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 2018. 

szeptember 1. napjától 83 főben határozza meg.  

A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a Komló Városi Óvoda engedélyezett 

álláshelyeinek változásának átvezetéséről a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő 

módosításakor gondoskodjon. 

 

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása  

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

    Polics József polgármester 

 



4.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.) és 2.) pontban rögzítettek következtében 

szükséges többletfoglalkoztatás tárgyévi fedezetének biztosítása céljából átmenetileg Komló 

Városi Óvoda 2018. évi költségvetésében szereplő dologi kiadásainak terhére 2 millió Ft 

előirányzat, valamint az intézmény maradványából 5 millió Ft összeg zárolására kerül sor. 

Abban az esetben, ha a tényleges gyermeklétszám alacsonyabb teljesülése miatt az állami 

támogatás a személyi jellegű kiadásokat nem fedezi, úgy ez az összeg véglegesen zárolásra 

kerül. 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: Polics József polgármester 

II. 

 

5.) A Képviselő-testület elfogadja az 2018/2019-es nevelési évvel kapcsolatos óvodai 

beíratásról szóló tájékoztatót, és a Komló Városi Óvoda intézményre vonatkozóan az 

indítható csoportok számát 21 csoportban határozza meg, az alábbiak szerint: 

 

Komló Városi Óvoda  3 csoport 

Hunyadi Utcai Tagóvoda      2 csoport 

Szilvási Tagóvoda   4 csoport 

Kökönyösi Tagóvoda  4 csoport 

Körtvélyesi Tagóvoda 6 csoport 

Gesztenyési Tagóvoda 1 csoport 

Mecsekjánosi Tagóvoda 1 csoport 

 

Határidő: 2018. szeptember 1. 

Felelős: Polics József polgármester 

   Kozmann Kornélia intézményvezető 

 

 

6.) A Képviselő-testület tudomásul veszi az általános iskolai beíratásról szóló tájékoztatót a 

2018/2019-es tanévre vonatkozóan. 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 

 


