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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyar Államkincstár hiánypótlásának eleget téve a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
és a Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája alapító okiratainak módosítása indokolt. 
 
 

I. Határozati javaslat 

a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete  a Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodája Módosító Okiratát az 1. sz.  melléklet szerint fogadja el. 

b) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodája Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint fogadja el egységes szerkezetben. 

 
 
II. Határozati javaslat 

a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete  a Pásztó Városi Önkormányzat 
Általános Iskolája Módosító Okiratát a 3. sz.  melléklet szerint fogadja el. 

b) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi Önkormányzat 
Általános Iskolája Alapító Okiratát a 4. sz. melléklet szerint fogadja el egységes 
szerkezetben. 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szövegszerűen 

 
Pásztó, 2012. december 21. 
 
                                                                                                             Bartus László 
                                                                                                             osztályvezető 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2012. (IX.27.) számú határozatával kiadott, 
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Alapító Okiratának módosítására kerül sor. 
 
 

1. Az alapító okiratba bevezető szövegként az alábbi szövegrész kerül: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Pásztó Városi 
Önkormányzat Óvodája alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki”. 
 

2. Az alapító okirat 1. pontjában pontosításra kerül a közterület jellege az alábbiak 
szerint: 

„3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.” 
 

3. Az alapító okirat 3. pontjában is pontosításra kerül a közterület jellege az alábbiak 
szerint: 

„3060 Pásztó, Madách út 22.” 
 

4. Az alapító okirat 8. pontjában a „közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény” 
szövegrész helyébe a „nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény” 
szövegrész kerül. 

5. Az alapító okirat 9. pontjában feladatellátási helyenként is meghatározásra kerül a 
maximálisan felvehető gyermeklétszám és az óvodai csoportok száma az alábbiak 
szerint:  

„Tagintézményenként:  
                Százszorszép Tagóvoda: 125 fő 
                Hétpettyes Tagóvoda: 100 fő 
                Pitypang Tagóvoda: 25 fő 

            Tagintézményenként: 
                Százszorszép Tagóvoda: 5 csoport 
                Hétpettyes Tagóvoda: 4 csoport 
                Pitypang Tagóvoda: 1 csoport”. 
 

6. Az alapító okirat 10. pontjában pontosításra kerül a fenntartók neve és székhelye az 
alábbiak szerint: 

„Pásztó Városi Önkormányzat  - 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.  
       Alsótold Község Önkormányzata - 3069 Alsótold, Szabadság út 6.  
  Bokor Község Önkormányzata - 3066 Bokor, Szabadság út 14.  
  Cserhátszentiván Község Önkormányzata - 3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1. 
  Felsőtold Község Önkormányzata - 3067 Felsőtold, Széchenyi út 10.  
  Garáb Község Önkormányzata - 3067 Garáb, Petőfi utca 5. 
  Kutasó Község Önkormányzata - 3066 Kutasó, Toldi út 4.” 

 



7. Az alapító okirat 11. pontjában a „nevezi ki” szövegrész helyébe a „bízza meg” 
szövegrész kerül. 

Ugyanebben a pontban teljes formában kiírásra kerül a jogszabályi hivatkozás az 
alábbiak szerint: 
A „Kjt.” szövegrész helyébe a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) szövegrész kerül. 
 

8. Az alapító okirat 14. pontjában az alábbi módosítások történnek: 

- az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon felsorolásánál 
pontosításra kerül a közterület jellege, valamint a „Madách út 22. sz.” 
szövegrész elé beillesztésre kerül a „Pásztó” szövegész. 

- Ingatlan esetében a ím mellett a helyrajzi szám és az alapterület is 
meghatározásra kerül az alábbiak szerint: 

 „Pásztó, Madách út 22. sz. (1973/14. hrsz., 691 m2) alatti ingatlan a rajta lévő 
épületekkel és szabadtéri létesítményeivel. 
Hasznos, Vár út 61. sz. (3017 hrsz. 307 m2) alatti ingatlan a rajta lévő épülettel és 
szabadtéri létesítményeivel. 
Pásztó, Cserhát lakónegyed 22. sz. (1973/11 hrsz. 1003 m2) alatti ingatlan a rajta 
lévő épülettel és szabadtéri létesítményekkel.” 

- Az utolsó bekezdésben a „kiegészítő tevékenység” szövegrész helyett a 
„szabad kapacitás kihasználása érdekében  végzett tevékenység” szövegrész 
kerül az alábbiak szerint: 

„Az óvoda a rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő és oktató feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja, továbbá szabad kapacitás kihasználása 
érdekében végzett tevékenységet folytathat.” 

  
9. Az alapító okirat 16. pontja törlésre kerül. 

 
 
Pásztó, 2012. december 
 
                                                                                                ………………………….. 
                                                                                                             Sisák Imre 

             polgármester 
               alapítói jogokat gyakorló  
                        szerv vezetője 

 
 
 

Záradék: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Módosító Okiratát Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete ………/2012. (……..) számú határozatával hagyta jóvá. 
E határozat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba. 
 
 
 
 
 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodája alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
1.   A költségvetési szerv alapítói jogokat gyakorló irányító szervének neve és székhelye: 
      Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.                    

2.   A költségvetési szerv neve: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
Rövid neve: Pásztó Óvodája 

3. A költségvetési szerv székhelye: Százszorszép Óvoda 3060 Pásztó, Madách út 22.  
Az intézmény adószáma: 16779732-2-12 

 Az intézmény alaptevékenysége szakágazati száma: 
851020 Óvodai nevelés 

4.  Alapításról rendelkező jogszabály teljes megjelölése: 
      Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 52/2003.(III.28.) határozata 
     Jogelődök megnevezése, székhelye:  
 Gyermekkert Óvoda - 3060 Pásztó Szent Imre tér 1. 

Százszorszép Óvoda -  3060 Pásztó, Madách út 22. 

5.  A költségvetési szervhez tartozó tagintézmények: 
- Hétpettyes Tagóvoda - Pásztó, Cserhát lakónegyed 22. 
- Pitypang Tagóvoda - Hasznos Vár út 61. 

6. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 Pásztó Város, Alsótold, Felsőtold, Bokor, Garáb, Kutasó, Cserhátszentiván községek 

területe 

7.   Intézmény típusa a közoktatási törvény alapján: óvoda 

8.  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: 
Az intézmény közfeladatát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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, úgymint: 

- enyhe értelmi fogyatékos (BNO F70) 
- beszédfogyatékos (BNO F80) 
- pszichés fejlődési zavar egyes típusaival küzdő sajátos nevelési   

                       igényű (BNO F82, BNO F83) gyermekek 
szakvélemény alapján történő integrált oktatása és gyógypedagógiai ellátása.  



Beilleszkedési zavarokkal, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek részére 
fejlesztő foglalkozások szervezése. 
Tehetséggondozást magában foglaló pedagógiai munka. 

Alkalmazott szakfeladatok:  

851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
856011  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

      890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
      890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
          közfoglalkoztatása 

890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
      561000  Éttermi, mozgó vendéglátás 
      680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   

9.   Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 250 fő 
            Tagintézményenként:  
                Százszorszép Tagóvoda: 125 fő 
                Hétpettyes Tagóvoda: 100 fő 
                Pitypang Tagóvoda: 25 fő 

      Óvodai csoportok száma: 10 csoport 
            Tagintézményenként: 
                Százszorszép Tagóvoda: 5 csoport 
                Hétpettyes Tagóvoda: 4 csoport 
                Pitypang Tagóvoda: 1 csoport 

10. A költségvetési szervet fenntartók neve és címe: 
      Pásztó Városi Önkormányzat  - 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.  
      Alsótold Község Önkormányzata - 3069 Alsótold, Szabadság út 6.  
 Bokor Község Önkormányzata - 3066 Bokor, Szabadság út 14.  
 Cserhátszentiván Község Önkormányzata - 3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1. 
 Felsőtold Község Önkormányzata - 3067 Felsőtold, Széchenyi út 10.  
 Garáb Község Önkormányzata - 3067 Garáb, Petőfi utca 5. 
 Kutasó Község Önkormányzata - 3066 Kutasó, Toldi út 4. 

11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
 A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv bízza meg 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban 
Kjt.) és végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint. A kinevezés 
határozott időre szól.  

12. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
      Önállóan működő költségvetési szerv. 
      A költségvetési szerv jogi személy. 
      A költségvetési szerv pénzügyi- gazdasági feladatait az Intézmények Pénzügyi és   
      Ellátó Szervezete végzi. 

 
 



13. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási  jogviszonyok megjelölése:  
 Az intézmény feladatait közalkalmazottak látják el a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)-ben 

meghatározott  szabályok szerint. 

14. Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon az önkormányzat tulajdonát 
képező: 
- Pásztó, Madách út 22. sz. (1973/14. hrsz., 691 m2) alatti ingatlan a rajta lévő 

épületekkel és szabadtéri létesítményeivel. 
- Pásztó, Cserhát lakónegyed 22. sz. (1973/11 hrsz. 1003 m2) alatti ingatlan a rajta 

lévő épülettel és szabadtéri létesítményekkel. 
- Hasznos, Vár út 61. sz. (3017 hrsz. 307 m2) 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 szabad kapacitás kihasználása 
érdekében végzett tevékenységet folytathat. 

15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

                          
                
 Pásztó, 2012. december 

 
 
 ………………………….. 

                                                                                                             Sisák Imre 
            polgármester 

              alapítói jogokat gyakorló  
                       szerv vezetője 

 
 
 
 
 
Záradék: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Alapító Okiratát Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete ………………számú határozatával hagyta jóvá. 
Ezzel egyidejűleg a 204/2012. (IX.27.) számú határozattal elfogadott alapító okirat a hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 205/2012. (IX. 27.) számú határozatával 
kiadott, Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Alapító Okiratának módosítására 
kerül sor. 
 

1. Az alapító okiratba bevezető szövegként az alábbi szövegrész kerül: 

„Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Pásztó Városi 
Önkormányzat Óvodája alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki”. 
 

2. Az alapító okirat 3.. pontjában pontosításra kerül a közterület jellege: 

„3060 Pásztó, Nagymező utca 36.” 
 

3. Az alapító okirat 5. pontjában is pontosításra kerül a közterület jellege: 

„3060 Pásztó, Nagymező utca 36.  
3060 Pásztó, Nagymező utca 34.”  
 

4. A alapító okirat 11. pontjában a közterület jellege pontosításra kerül: 

„3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35.” 
 

5. Az alapító okirat 13. pontjában a „nevezi ki” szövegrész helyébe a „bízza meg” 
szövegrész kerül. 

Ugyanebben a pontban teljes kiírásra kerül a jogszabályi hivatkozás az alábbiak 
szerint:  
A „Kjt.” szövegrész helyébe a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) szövegrész kerül. 
 

6. Az alapító okirat 15. pontjában pontosításra kerül a fenntartók neve és székhelye az 
alábbiak szerint: 

„Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.  
 3069 Alsótold, Szabadság út 6.  
 3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1. 
 3067 Garáb, Petőfi utca 5. 
 3066 Kutasó, Toldi út 4.” 
 

7. A alapító okirat 17. pontban pontosításra kerül a közterület jellege: 

„3060 Pásztó, Nagymező utca 36. 
3060 Pásztó, Nagymező utca 34.  
3060 Pásztó, Deák F. utca 17.  
3060 Pásztó, Kékesi út 82/A.”  

 



8. Az alapító okirat 18. pontjában az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló 
vagyon felsorolásánál pontosításra kerül a közterület jellege, illetve ingatlan esetében 
kiegészül helyrajzi számmal és alapterülettel az alábbiak szerint: 

„Pásztó Nagymező utca 36. (2352 hrsz. 3959 m2), Pásztó, Nagymező utca 34. (2360/5 hrsz. 
200 m2) és a Pásztó, Deák F. utca 17. szám (2401 hrsz. 1368 m2) alatti iskolaépület hozzá 
tartozó épületeivel, szabadtéri létesítményeivel, az iskola használatában lévő ingatlanterülettel.  
Mátrakeresztes, Kékesi út 82/a. (4677 hrsz. 201 m2) szám alatti épület a hozzá tartozó 
épülettel, erdei iskolai formában történő hasznosítással.” 
 

9. Az alapító okirat 20. pontjában feladatellátási helyenként is meghatározásra kerül a 
maximális tanulólétszám és a tanulócsoportok száma az alábbaik szerint: 

„Tagintézményenként:  
    Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező utca 36.: 280 fő 
   Gárdonyi Géza Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező utca 34.: 456 fő 
   Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák F. utca 17.: 160 fő 
Tagintézményenként: 
   Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező utca 36.: 10 tanulócsoport 
   Gárdonyi Géza Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező utca 34.: 16 tanulócsoport 
   Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák F. utca 17.: 6 tanuló csoport” 
 

10. Az alapító okirat 21. pontja törlésre kerül. 

 
 
 

Pásztó, 2012. december 21. 
 
 

 ………………………….. 
                                                                                                             Sisák Imre 

             polgármester 
                alapítói jogokat gyakorló 
                        szerv vezetője 

 
 
 
 
Záradék: Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Módosító Okiratát Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete ………/2012. (……..) számú határozatával hagyta jóvá. 
E határozat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája alapító 
okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 

 A költségvetési szerv 

1.  Neve: Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 

2.  Rövid neve: Pásztói Általános Iskola 

3.   Székhelye: 3060 Pásztó, Nagymező utca 36. 

4.  Létrehozásáról rendelkező jogszabály:  
 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2009.(III.26.) számú határozata 

5. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:  
Dózsa György Általános Iskola - 3060 Pásztó, Nagymező utca 36.  
Gárdonyi Géza Általános Iskola - 3060 Pásztó, Nagymező utca 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, úgymint: 

- enyhe értelmi fogyatékos (BNO F70) 
- beszédfogyatékos (BNO F80) 
- pszichés fejlődési zavar egyes típusaival küzdő sajátos nevelési   

                          igényű (BNO F81, BNO F82, BNO F83) gyermekek 
szakvélemény alapján történő integrált oktatása és gyógypedagógiai ellátása. 

  Gyógytestnevelési, valamint logopédiai ellátás általános iskolás korú gyermekek részére. Az 
iskola alaptevékenységként iskolai könyvtári szolgáltatást kínál.  

8.  Alkalmazott szakfeladatok:   
 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)  
 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 
             890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 



            890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
                         időtartamú közfoglalkoztatása 
            890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

9.  A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok 
arányában: 

         Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.  

10. Illetékessége, működési köre:   
  Pásztó Város, Alsótold, Garáb, Kutasó, Cserhátszentiván községek területe 

11. Alapító jogokat gyakorló irányító szervének neve és székhelye: 
       Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35.  

12. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:  

            Önállóan működő költségvetési szerv. 
            A költségvetési szerv jogi személy. 
            Az intézmény pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását az Intézmények Pénzügyi és  
            Ellátó Szervezete végzi. 

13. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv bízza meg a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) és 
végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint. A kinevezés határozott időre 
szól.  

14. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése : 
Az intézmény feladatait közalkalmazottak látják el a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)-ben 
meghatározott  szabályok szerint.  

15. A fenntartó neve és címe:  
Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.  

 3069 Alsótold, Szabadság út 6.  
 3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1. 
 3067 Garáb, Petőfi utca 5. 
 3066 Kutasó, Toldi út 4. 

16. Az intézmény típusa: Általános Iskola 

17. Az intézményhez tartozó tagintézmények / telephelyek:  
Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező utca 36. 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező utca 34.  
Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák F. utca 17.  

 Mátrakeresztes Erdei Iskola 3060 Pásztó, Kékesi út 82/A.  

18. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az önkormányzat tulajdonát képező:  
- Pásztó Nagymező utca 36. (2352 hrsz. 3959 m2), Pásztó, Nagymező utca 34. (2360/5 hrsz. 

200 m2) és a Pásztó, Deák F. utca 17. szám (2401 hrsz. 1368 m2) alatti iskolaépület hozzá 
tartozó épületeivel, szabadtéri létesítményeivel, az iskola használatában lévő 
ingatlanterülettel.  

- Mátrakeresztes, Kékesi út 82/a. (4677 hrsz. 201 m2) 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. 

 
 
 



 
19. 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.  

20.  Maximális tanulólétszám:  896 fő  
 Tagintézményenként:  

    Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező utca 36.: 280 fő 
   Gárdonyi Géza Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező utca 34.: 456 fő 
   Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák F. utca 17.: 160 fő 

 
A tanulócsoportok száma:  32 + 1 napközi 

Tagintézményenként: 
   Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező utca 36.: 10 tanulócsoport 
   Gárdonyi Géza Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező utca 34.: 16 tanulócsoport 
   Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák F. utca 17.: 6 tanuló csoport 
 
  

Pásztó, 2012. december   
 
 

                                               ………………………….. 
                                                                                                               Sisák Imre 
                                                                                                             polgármester 
                                                                                                      alapító szerv vezetője 
 
 
 
 
Záradék: Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Alapító Okiratát Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete ………/2012. (……..) számú határozatával hagyta jóvá. 
Ezzel egyidejűleg a 205/2012. (IX.27.) számú határozattal elfogadott alapító okirat a hatályát veszti. 
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