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         JAVASLAT 
 

alapító okiratok módosítására 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: a  Képviselő-testület 2010. novemberi ülésére 
Előterjesztő: Bartus László Intézményirányítási és Szociális Osztály Vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja:  Intézményirányítási és Szociális Bizottság 
Az előterjesztést előkészítette:  Banos  Jenőné vezető-főtanácsos 

VÁROSI  POLGÁRMESTERI  HIVATAL 
 

 3060 PÁSZTÓ,  KÖLCSEY F. U. 35. 
℡  (06-32) *460-155  FAX: (06-32) 
460-918 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az IPESZ Alapító Okiratának módosítását – a Pásztói Védőnői Tanácsadó új 
szakrendelőbe történő költözése miatt – a telephelye címének változása teszi 
indokolttá.  
A Margit Kórház Alapító Okiratának módosítása szükséges az ellátandó feladatok 
függvényében a szakfeladatok meghatározása miatt, valamint a Hársfa u. 1. szám alól 
a Járóbeteg-szakellátás átköltözik a Semmelweis u. 15-17. számra, ezért a régi 
telephely törlése szükséges.  
 
Pásztó, 2010. november 19.  
 
        Bartus László  
        osztályvezető  
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az IPESZ Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:  
 

1.) Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„Védőnői tanácsadó Pásztó, Semmelweis u. 15-17.”  

 
2.) Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az IPESZ 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.  
 Alapítás ideje: 1998. július 1.  
 
2.  A költségvetési szerv neve: Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 
           rövid neve:  IPESZ 
 

/- Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 452805 
- Az intézmény adószáma: 15452805-1-12 
- Az intézmény alaptevékenysége szakágazati TEÁOR száma: 841116/ 

Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket 
ellátó, kisegítő szolgálatai 

 
3.  A költségvetési szerv székhelye:  3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.  
 



4.  A költségvetési szervhez tartozó tagintézmények/telephelyek: 
 

 Védőnői tanácsadó Pásztó, Semmelweis u. 15-17.  
 Védőnői tanácsadó Hasznos, Alkotmány u. 226. 
 Védőnői tanácsadó Mátrakeresztes, Kékesi u. 104. 

 
5.  A költségvetési szerv működési köre: 
 

 Pásztó város területe értelemszerűen a gazdálkodási körbe bevont intézmények 
működési területét figyelembe véve. 

 
6.  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, 
 alapításának célja, alaptevékenysége: 
 

 Pásztó Városi Önkormányzat oktatási, közművelődési, - a kórház kivételével - 
egészségügyi, szociális és rendészeti intézményeinek pénzellátása, gazdasági 
feladatainak ellátása. 
 
Alkalmazott szakfeladatok 2009. december 31-ig 
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 
ÓVODA 
552312 Óvodai intézményi étkeztetés 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
801115 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
801126  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  
805212 Pedagógiai szakszolgálat 
 
Kiegészítő tevékenységi szakfeladatok: 
751950  Intézményi étkeztetés kiegészítő, és kisegítő tevékenységként 
 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 
552323 Iskolai intézményi étkeztetés 
751922 Önkormányzatok elszámolásai 
801214 Általános Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
801225  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása 
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)  
805212 Pedagógiai szakszolgálat 
 
TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
923215 Múzeumi tevékenység 



 
HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 
751669 Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 
INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 
751757 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 

ellátó, kisegítő szolgálatai 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
851297 Védőnői szolgálat 

 
2010. január 1-től alkalmazott szakfeladatok: 

 
 ÓVODA 

 Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
841901Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
             társulások elszámolásai 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,  
             ellátása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
 
Kiegészítő tevékenységi szakfeladatok: 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  
 
    ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 
 

 Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
841901    Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
                társulások elszámolásai 
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 napközi otthoni nevelés 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni  



                 nevelése 
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai  
                 tanulószobai nevelése 
856011  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

 
    IPESZ 

 
 Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  
             igazgatási tevékenysége 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések  
             ellenőrzése területi szinten 
841169 M.n.s. (máshova nem sorolható) egyéb kiegészítő  
             szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
             társulások elszámolásai 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 
     HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG  

 
 Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
             társulások elszámolásai 
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet  
              elhárítása  
842522 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység 

 
TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
  
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
             társulások elszámolásai 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység  
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek  
              működtetése 

  
7.  A költségvetési szervet fenntartó neve és címe: 
 
 Pásztó Városi Önkormányzat  
 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.  
 
8. Az intézmény felügyeleti szerve: 

 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és illetékes bizottsága, valamint 
a polgármester és a jegyző a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott 
munkamegosztás szerint. 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 
hagyja jóvá. 



 
9. A költségvetési szerv vezetője: 
 

A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló  szerv 
nevezi ki a Kjt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott  szabályok szerint. A 
kinevezés határozatlan időre szól. 

 
10. A költségvetési szerv tipus szerinti besorolása: 
 
 A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
 Közszolgáltató szerv fajtája:     közintézmény 
 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és  
          gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv. 
 A költségvetési szerv jogi személy. 
 
11. Az intézmény feladatait közalkalmazottak látják el a Kjt. és  
 végrehajtási rendeleteiben meghatározott szabályok szerint. 
 
12. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenysége 
 és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 
 
 Az intézmény kisegítő tevékenységet nem végezhet saját szervezetében, de a 

gazdálkodási körébe vont  önállóan működő közintézmények kisegítő 
tevékenységgel kapcsolatos pénzügyi feladatait elvégzi. 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 
13. Az intézmény általános jogutódja Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 123/1997./VII.24./ számú, a 99/1998./VII.30./számú, 63/2001./V.3./ 
számú határozatában, 146/2004./IX.23./ számú határozatában, az 53/2008.(II.21.) 
számú határozatban, 301/2008.(IX.25.) számú határozatában, az 55/2009.(II.16.) 
és a 172/2009./V.28./ számú határozatában, a 200/2009.(VI.22.) számú 
határozatában, valamint a 275/2009.(VII.30.) számú határozatában szereplő 
intézménynek. 

 
Záradék:  
 Ez az alapító okirat 2011. január 1-jén lép hatályba. Az IPESZ alapító okiratát 

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

 
Pásztó, 2010. november 19. 
        ……………………………… 
         alapító szerv vezetője 
          Sisák Imre  
                 polgármester  
A határozati javaslat törvényes! 

 
 
  Dr. Tasi Borbála  
 címzetes főjegyző 

 


