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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Mátrakeresztes és Hasznos városrészben élő, óvodás és általános iskola alsó tagozatán tanuló 
gyermekek Zsigmond Király Általános Iskolába és Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájába, 
mint kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményekbe történő szállítását Pásztó Városi 
Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) a közte és a Mátra Volán Zrt. között létrejött 
szerződés alapján biztosította. 
A szerződés 2015. június 30-án lejárt. 
 
A fent nevezett gyermekek kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményekbe történő 
szállítását a 2015/2016-os tanévben – 2015. szeptember 1-jétől – az önkormányzat a 
tulajdonában álló, Pásztó Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő ISUZU 
gyártmányú, 26 fő szállítására alkalmas autóbusszal kívánja biztosítani. 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pásztói tankerülete (továbbiakban: KLIK) által 
közölt adatok alapján a 2015/2016-os tanévben a szállítást óvodás és általános iskola alsó 
tagozatán tanulók gyermekek várható létszáma 24 fő, így a fenti formában történő szállításuk 
biztosítható. 
 
A fent nevezett gyermekek kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményekbe történő 
szállításának költsége a költségvetési rendeletünkben tervszerűen szerepel. 
 
A szállítással járó személyi- és dologi kiadások a Városgazdálkodási Kft-t terhelik, mely 
kiadásait az önkormányzat számla ellenében megtéríti. 
 
Az Önkormányzat és a KLIK között létrejött megállapodás értelmében a Mátrakeresztes és 
Hasznos városrészből a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményekbe Volán busszal 
bejáró gyermekek bérletének összegét a KLIK megtéríti, továbbá amennyiben a gyermek az 
önkormányzat által biztosított busszal történő utazási formát választja, akkor a KLIK a bérlet 
összegét az Önkormányzat részére átutalja. 
 
Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot fogadja el. 

 
Határozati javaslat: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátrakeresztes és Hasznos 
városrészben élő óvodás és általános iskola alsó tagozatán tanuló gyermekek kötelező 
felvételt biztosító köznevelési intézményekbe történő szállításával járó feladatok 
ellátásával a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-t bízza meg. 

 
2. A szállítással járó személyi- és dologi kiadások a Városgazdálkodási Kft-t terhelik, 

mely kiadásait az önkormányzat számla ellenében megtéríti. 
A szállítással járó kiadások havi összegét az önkormányzattal egyeztetett önköltségi 
áron kell biztosítani. 

 



3. Felhatalmazza polgármesterét a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között a Mátrakeresztes és Hasznos városrészben 
élő óvodás és alsó tagozatos gyermekek kötelező felvételt biztosító köznevelési 
intézményekbe történő szállításával járó feladatok ellátására elkészített megállapodás 
aláírására. 

 
Pásztó, 2015. augusztus 31. 
 
 
 
 Dömsödi Gábor 

polgármester 
 

           Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
                      Dr. Sándor Balázs 
                                jegyző 
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