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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ /2/ bekezdés „c” pontja szerint  a 
fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, valamint 
az adott tanévben az iskolába indítható osztályok, tanulócsoportok számát, meghatározza a 
maximális gyermek illetve tanulólétszámot. Ezen adatok az alapító okirat kötelező tartalmi 
elemei is, ezért az adatok változása miatt szükséges az alapító okirat módosítása.  
Jogszabályi változás miatt az óvodai feladatellátás kiterjedhet a 2,5 éves gyermekekre is. 
Ennek lehetőségét biztosítaná az alapító okirat módosítása.  
 
 

Bartus László 
Int. és Szoc. Osztály Vezetője 

 
I. Határozati javaslat 
 

1.) Az alapító okirat 7. pontjának 2. mondata helyébe a következő szövegrész kerül:  
„Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelőintézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, teljes óvodai 
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda felveheti azt a 
körzetében lakó gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden a településen, illetve ha a felvételi körzet több 
településen található az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető.”   

2.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodája alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő szövegrész kerül:  
„Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 250 fő 
Óvodai csoportok száma: 10 csoport” 

3.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodája Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el egységes szerkezetben. 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
1. A költségvetési szerv alapító szervének és az irányítási jogokat gyakorló szervének neve és 

székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
                             
2. A költségvetési szerv neve: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 

          rövid neve: Pásztó Óvodája 
 
3. A költségvetési szerv székhelye: Százszorszép Óvoda 3060 Pásztó, Madách u. 22.  

Az intézmény adószáma: 16779732-2-12 
 Az intézmény alaptevékenysége szakágazati száma:  

851020 Óvodai nevelés 
 
4. A költségvetési szervhez tartozó tagintézmények: 

- Hétpettyes Tagóvoda - Pásztó, Cserhát lakónegyed 22. 
- Pitypang Tagóvoda - Hasznos Vár út 61. 
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5. A költségvetési szerv működési köre:  
 Pásztó Város, Alsótold, Felsőtold, Bokor, Garáb, Kutasó, Cserhátszentiván községek 

területe 
 
6. Intézmény típusa a közoktatási törvény alapján:  óvoda 

 
7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alapításának célja, 

alaptevékenysége: 
 

Az intézmény közfeladatát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben 
meghatározottak szerint látja el. 
Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelőintézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, teljes óvodai 
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda felveheti azt a 
körzetében lakó gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden a településen, illetve ha a felvételi körzet több 
településen található az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető. 
A gyermek 5. életévétől kötelező iskolai életmódra felkészítő foglalkozások szervezése, 
biztosítása.    
Logopédiai ellátás óvodás és általános iskolás korú gyermekek részére. 
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása, szakvélemény alapján történő 
gyógypedagógiai ellátás. 
Cigány származású gyermekek (nem kisebbségi nyelv használatával történő) óvodai 
nevelése. 
Beilleszkedési zavarokkal, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek részére 
fejlesztő foglalkozások szervezése. 
Tehetséggondozást magában foglaló pedagógiai munka 
 
Alkalmazott szakfeladatok 2009.12.31-ig: 
 
Alaptevékenység: 
801115 Óvodai nevelés 
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
805212 Pedagógiai szakszolgálat 
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

 
Alkalmazott szakfeladatok 2010.01.01-től: 
 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 

8. Maximálisan felvehető gyermeklétszám:  250  fő, 
   Óvodai csoportok száma:  10  csoport 
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9. A költségvetési szervet fenntartók neve és címe: 
Pásztó Városi Önkormányzat  - 3060 Pásztó, Kölcsey F. u 35.  
Alsótold Községi Önkormányzat - 3069 Alsótold, Szabadság u. 6.  
Bokor Községi Önkormányzat - 3066 Bokor, Szabadság u. 14.  
Cserhátszentiván Községi Önkormányzat –  

3066 Cserhátszentiván, Kossuth u. 6. 
Felsőtold Községi Önkormányzat –  

3067 Felsőtold, Széchenyi u. 10.  
Garáb Községi Önkormányzat - 3067 Garáb, Petőfi u. 5. 
Kutasó Községi Önkormányzat  - 3066 Kutasó, Toldi u. 4. 

 
10.  A költségvetési szerv vezetője:  
 A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a 

Kjt. és végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint.  A kinevezés 
határozott időre szól.  

 
11. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása 

-  A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
-  Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
-  Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő  

  közszolgáltató költségvetési szerv. Az irányító szerv a költségvetési szerv pénzügyi-
gazdasági feladatainak ellátására az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetét jelöli 
ki,  
- jogi személy. 
 

12.  Az intézmény foglalkoztatottjai:  
 Az intézmény feladatait közalkalmazottak látják el a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)-ben 

meghatározott  szabályok szerint. 
 
13 Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon az önkormányzat tulajdonát 

képező: 
- Madách u. 22. sz. alatti ingatlan a rajta lévő épületekkel és szabadtéri 

létesítményeivel. 
- Pásztó, Cserhát lakónegyed 22. sz. alatti ingatlan a rajta lévő épülettel és szabadtéri 

létesítményekkel. 
- Hasznos, Vár u. 61. sz. alatti ingatlan a rajta lévő épülettel és szabadtéri 

létesítményeivel. 
- Az óvoda használatában lévő ingóságokat az intézmény leltára tartalmazza. 

 
Az óvoda a rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő és oktató feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja, továbbá 14. pontban meghatározottak szerint azokkal kiegészítő 
tevékenységet végezhet. 

 
14.  A költségvetési szerv kiegészítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső 

határa a szerv kiadásaiban:  
Az intézmény a mindenkor hatályos jogszabályok szerint alaptevékenysége elősegítése 
céljából, bevételeinek növelése érdekében alapfeladata sérelme nélkül szabad kapacitása 
kihasználása, a használatba adott önkormányzati vagyon hasznosítása érdekében 
kiegészítő tevékenységet folytathat.   
 
Alkalmazott szakfeladatok 2009.12.31-ig: 
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Kiegészitő tevékenység: 
751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenység 
 
Alkalmazott szakfeladatok 2010.01.01-től: 
Kiegészitő tevékenység: 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 

 Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.  
 
15. Az intézmény általános jogutódja:  
 Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 207/2000.(IX.7.) számú határozatában, a 

123/2002.(VII.30.) számú határozatában az 52/2003. (III.28.) számú határozatában, a 
60/2004.(IV.29.) számú határozatában, a 170/2004.(XI.11.) számú határozatában, a 
107/2005.(V.26.) számú határozatában, a 201/2005.(IX.22.) számú határozatában, a 
226/2006.(IX.7.) számú határozatában, 203/2007.(VIII.24.) számú, a 50/2008.(II.21.) 
számú határozatában, a 193/2008.(VI.26.) számú határozatában, a 235/2008.(VII.31.) 
számú határozatában, a 300/2008.(IX.25.) számú határozatában, az 52/2009.(II.16.) 
számú határozatában, a 167/2009. (V. 28.) számú, valamint a 277/2009.(VII.30.) számú 
határozatában szereplő intézményeknek. 

 
Záradék:  
     Ez az alapító okirat 2010. ………………-én lép hatályba. Pásztó Városi Önkormányzat 

Óvodája alapító okiratát Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
…………./2010.(……….) számú határozatával elfogadta. 

 
 
Pásztó, 2010. augusztus 17.      …………………………. 
           alapító szerv vezetője 
          Sisák Imre 
A határozati javaslat törvényes!     polgármester 
 
 

Dr. Tasi Borbála 
           címzetes főjegyző  
 
 
 
 
 
II. Határozati javaslat 
 

1.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Városi Önkormányzat 
Általános Iskolája alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:   
Az alapító okirat 20. pontjának létszám adatai a következők szerint módosulnak: 
 „Maximálisan felvehető tanulólétszám: 896 fő 
 Tanulócsoportok száma: 32” 
 

2.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Városi Önkormányzat 
Általános Iskolája Alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el egységes 
szerkezetben. 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 38.§. /1/ bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a, 
valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
1.§-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:  
 
 
 A költségvetési szerv  

 
1. Neve: Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 
 
2. Rövid neve: Pásztói Általános Iskola 
 
3. Székhelye: 3060 Pásztó, Nagymező u. 36.  
 
4. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

86/2009.(III.26.) számú határozata 
 
5. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:  

Dózsa György Általános Iskola - 3060 Pásztó, Nagymező u. 36.  
Gárdonyi Géza Általános Iskola - 3060 Pásztó, Nagymező u. 34.  

 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Alapfokú nevelési, oktatási feladatok 
Az intézmény alaptevékenységének szakágazata: 852010 
Alapfokú oktatás (alapfokú művészet oktatás kivételével)  

7. Alaptevékenysége: 8 évfolyammal rendelkező általános iskola, feladata a tankötelezettség 
teljesítését szolgáló, az általános műveltséget megalapozó, alapvizsgára felkészítő 
nevelés oktatás biztosítása. Általános iskolai napköziotthonos ellátás, általános 
iskolások étkeztetése napköziotthonos ellátás keretében. Hátrányos helyzetű tanulók 
felzárkóztatása, képesség kibontakoztató felkészítés, tehetséggondozás. Az 1-4 
évfolyamokon iskolaotthonos oktatás. Sajátos nevelési igényű gyermekek közül a 
megismerő funkciók és /vagy a viselkedési rendellenessége szakértői bizottság 
véleménye alapján megállapított, valamint az enyhe  fokban értelmileg sérült tanulók 
integrált oktatása. Gyógytestnevelési valamint logopédiai ellátás általános iskolás 
korú gyermekek részére. Az iskola alaptevékenységként iskolai könyvtári szolgáltatást 
kínál.  

 
8. Alkalmazott szakfeladatok 2009. december 31-ig:   
 801214  Általános Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
 552323  Iskolai, intézményi közétkeztetés 
 751922  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai  
 805113  Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)  
 805212  Pedagógiai szakszolgálat 

801225  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
              nevelése, oktatása 

 552411  Munkahelyi  vendéglátás 
9. Alkalmazott szakfeladatok 2010. január 01-től:   
 
 852011  Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.  
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évfolyam) 
 852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű  

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  
   nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
 855911 Általános iskolai napköziotthoni nevelés 
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése 
 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
 562917 Munkahelyi étkeztetés 

 
10.Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:  
 
Az intézmény a mindenkor hatályos jogszabályok szerint alaptevékenysége elősegítése 
céljából bevételeinek növelése érdekében alapfeladata sérelme nélkül szabad kapacitása 
kihasználása, a használtba adott önkormányzati vagyon hasznosítása érdekében kiegészítő 
tevékenységet folytathat.  
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.  
 
11. Működési kör:  Pásztó Város, Mátraszőlős, Alsótold, Felsőtold, Bokor, Garáb, Kutasó, 

Cserhátszentiván községek területe 
 
12. Alapító szerv és az irányítási jogokat gyakorló szerv neve és székhelye 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.  
 
13. Típus szerinti besorolása:  

-    A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
-    Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő közszolgáltató    

költségvetési szerv. Az irányító szerv a költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági 
feladatainak ellátására az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetét jelöli ki.   

 
14. A költségvetési szerv vezetője: 
A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a Kjt. és 
végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint. A kinevezés határozott időre  
szól.  
 
15. Az intézmény foglalkoztatottjai : 

Az intézmény feladatait közalkalmazottak látják el a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)-
ben meghatározott  szabályok szerint.  

 
16. A fenntartó neve és címe:  

Pásztó Város Önkormányzata   3060 Pásztó, Kölcsey F. u 35.  
 Mátraszőlős Község Önkormányzata  3068 Mátraszőlős, Felszabadulásu.77. 
 Alsótold Község Önkormányzata  3069 Alsótold, Szabadság u. 6.  
 Bokor Község Önkormányzata   3066 Bokor, Szabadság u. 14.  
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 Cserhátszentiván Község Önkormányzata  3066 Cserhátszentiván, Kossuth u. 6. 
 Felsőtold Község Önkormányzata   3067 Felsőtold, Széchenyi u. 10.  
 Garáb Község Önkormányzata   3067 Garáb, Petőfi u. 5. 
 Kutasó Község Önkormányzata   3066 Kutasó, Toldi u. 4. 
 
17. Az intézmény típusa:  Általános Iskola 
 
18. Az intézményhez tartozó tagintézmények / telephelyek:  

Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező u. 36. 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező u. 34.  
Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák F. u. 17.  

 Mátrakeresztes Erdei Iskola 3060 Pásztó, Kékesi u. 82/A.  
 
19. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az önkormányzat tulajdonát képező:  

-   Pásztó Nagymező u. 36.,  Pásztó, Nagymező u. 34.  és a Pásztó, Deák F. u. 17. szám  
     alatti iskolaépület hozzá tartozó épületeivel, szabadtéri létesítményeivel, az iskola    
     használatában lévő ingatlanterülettel  
- Mátrakeresztes, Kékesi u. 82/a. szám alatti épület a hozzá tartozó épülettel, erdei   
     iskolai formában történő hasznosítással.  
- A Mátrakeresztes 4677 hrsz. alatt szereplő ingatlan területen felépített faház és  
      felszerelései  
-    Az iskola használatában lévő ingóságokat az intézmény leltára tartalmazza 

 
20. A vagyon feletti rendelkezés joga:  

A feladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon Pásztó Városi Önkormányzat 
tulajdonát képezi, mely az iskola térítésmentes használatában áll. Az iskola a 
rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő és oktató feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja.  

 
Maximálisan felvehető tanulólétszám:  896 fő  
A tanulócsoportok száma:    32  

 
21. Az intézmény általános jogutódja:  
 

A Dózsa György Általános Iskola vonatkozásában a Pásztói Nagyközségi Közös 
Tanács 13/1981.(VI.27.) számú határozat, a Pásztó Város Képviselő-testülete 
56/1992.(VI.25.) számú határozatában, a 25/1994.(IV:07.) számú határozata 1/3 
pontjában, a 130/1995.(VIII.15.) számú határozatában, a 115/1997.(VII.24.) számú 
határozatában, a 182/1999.(IX.30.) számú határozatában, 123/2002.(VII.30.) számú 
határozatában, a 115/2003.(V.27.) számú határozatában, a 190/2003.(IX.18.) számú 
határozatában, a 31/2004.(II.26.) számú határozatában, a 61/2004.(IV.29.) számú 
határozatában, a 171/2004.(XI.11.) számú határozatában, a 202/2005.(IX.22.) számú 
határozatában, a 147/2006.(VI.29.) számú határozatában, a 127/2007.(V.30.) számú 
határozatában, a 202/2007.(VIII.24.) számú határozatában, a 265/2007.(X.25.) számú 
határozatában, a 48/2008.(II.21.)  számú határozatában, a 233/2008.(VII.31)  számú 
határozatában, a 298/2008.(IX.25.) számú határozatában, az 50/2009.(II.16.) számú 
határozatban, a 135/2009.(V.11.)  számú határozatában, a 278/2009.(VII.30.) számú 
határozatában, a 325/2009.(IX.29.) számú határozatában,  valamint a 
145/2010.(V.27.) számú határozatában  szereplő intézménynek.  

 



 - 9 - 

A Gárdonyi Géza Általános Iskola vonatkozásában a Pásztó Városi Tanács 
17/1990.(II.12.) számú határozatában, a Pásztó Város Képviselő-testülete az 
56/1992.(VI.25.) számú határozatában, a 25/1994.(IV.07.) számú határozata ¼ 
pontjában, a 131/1995.(VIII.15.) számú határozatában, a 116/1997.(VII.24.) számú 
határozatában, a 123/2002.(VII.30.) számú határozatában, a 157/2003.(VI.30.) számú 
határozatában, a 191/2003.(IX.18.) számú határozatában, a 62/2004.(IV.29.)  számú 
határozatában, a 172/2004.(XI.11.) számú határozatában, a 203/2005.(IX.22.) számú 
határozatában, a 146/2006.(VI.29.) számú határozatában, a 202/2007.(VIII.24.) 
számú határozatában, a 266/2007.(X.25.) számú határozatában, a 49/2008.(II.21.) 
számú határozatában, a 234/2008.(VII.31.) számú határozatában, a 299/2008.(IX.25.) 
számú határozatában, az 51/2009.(II.16.) számú határozatában, a 135/2009.(V.11.)  
számú határozatában, a 278/2009.(VII.30.) számú határozatában, a 325/2009.(IX.29.) 
számú határozatában,  valamint a 145/2010.(V.27.) számú határozatában  szereplő 
intézménynek. 

 
 
 
Záradék:  
     Ez az alapító okirat 2010. ………………..-én lép hatályba. Pásztó Városi Önkormányzat 

Általános Iskolája alapító okiratát Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
…………./2010.(……….) számú határozatával elfogadta. 

 
Pásztó, 2010. augusztus  17 .     ………………………… 
           alapító szerv vezetője 
          Sisák Imre 
A határozati javaslat törvényes!     polgármester 
 
 
 

Dr. Tasi Borbála 
           címzetes főjegyző  
 


