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Tisztelt Képviselő-testület! 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) számú EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 
megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, 
az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, 
valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt 
körzetek tervezetéről. Ugyanezen § (1a) bekezdése szerint a települési önkormányzat a 
véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a 
nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező 
javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt. 
A Salgótarjáni Járási Hivatal 2020. december 3-án érkezett megkeresésében megküldte a 
Nógrád megyében kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetéről készített 
tájékoztatóját. 
Pásztó tekintetében az elsődlegesen kijelölt intézmény értelemszerűen a Zsigmond Király 
Általános Iskola. Pásztói gyermekek iskoláztatását teszi lehetővé továbbá a Magyar Szentek 
Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola, valamint speciális esetekben a Pásztói Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium. 
 
A korábbiakhoz hasonlóan nincs okunk ettől eltérő vélemény megfogalmazására, így a kijelölt 
körzetek elfogadására teszek javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 
rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint Pásztó Városi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 76. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbiak szerint 
dönt: 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) számú EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében meghatározott 
kötelezettséget teljesítve, a Salgótarjáni Járási Hivatal kötelező felvételt biztosító általános 
iskolák felvételi körzeteit megállapító tájékoztatójában szereplő, a pásztói tanulókat érintő 
felvételi körzet meghatározásával egyetért. 

 
Határidő: 2021. február 15. 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
                

Bartus László 
osztályvezető 

A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
        jegyző 
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