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Készült: a Képviselő-testület 2016. márciusi ülésére 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2016.(III.9) számú határozatával 
tudomásul vette, hogy 2016. március 1-jétől állami fenntartó veszi át a Pásztói Gondozási 
Központ keretében működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást. A 
46/2016.(III.9) számú határozatával a Képviselő-testület döntött a Pásztói Gondozási Központ 
működtetésében lévő Családok Átmeneti Otthona, mint elhelyezést biztosító ellátás 
megszüntetéséről.  
A Képviselő-testület határozatai következtében szükséges a Pásztói Gondozási Központ 
alapító okiratának módosítása. 
 
Határozati javaslat 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ Módosító 

Okiratát e határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el. 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ Alapító 

Okiratát e határozat 2. sz. melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2016. március 22. 
 
 

      Bartus László 
                  osztályvezető 

 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
          Dr. Gajdics Gábor 
                    jegyző 
 



 

Okirat száma: 373-     /2016. 

 
Módosító okirat 

 
A Pásztói Gondozási Központ a Pásztó Városi Önkormányzat által 2016.február 11. napján 
kiadott 373-4/2016.  számú  alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján – a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (III.31.) számú 
határozatára figyelemmel –  a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontjában az ötödik telephely törlésre kerül. 
 

2. Az alapító okirat 4.3. pontjában a „jelzőrendszeres házigondozás” szöveg és a családok 
átmeneti otthonára vonatkozó szövegrész törlésre kerül. 

 
3. Az alapító okirat 4.4. pontjában az 5. és a 9. sor törlésre kerül. 

 
4. Az alapító okirat 4.5.2. és 4.5.3. pontja törlésre kerül. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Pásztó, 2016. március 31. 

P.H. 

                          Dömsödi Gábor 
                            polgármester 
                    alapító szerv vezetője 

 

 



           2.sz.melléklet 
Okirat száma: 373-     /2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Pásztói Gondozási Központ alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Pásztói Gondozási Központ 

1.1.2. rövidített neve: Gondozási Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3060 Pásztó, Sport utca 4-6. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Pásztói Idősek és demens személyek Klubja  3060 Pásztó, Csillag tér 16. 

2 Hasznosi Idősek és demens személyek Klubja 3065 Pásztó, Vár utca 61. 

3 Család- és gyermekjóléti Központ 3060 Pásztó, Csillag tér 16. 

4 Idősek Otthona 3060 Pásztó, Sport utca 4-6.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1987. október 29. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Szociális Alapszolgáltatási Központ 3047 Buják, Hősök tere 7. 

2 Területi Gondozási Központ 3060 Pásztó, Csillag tér 30. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 



3.1.1. megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 
valamint a 8.a pontja szerinti szociális szolgáltatások és ellátások. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A házigondozó szolgálat által végzett tevékenység, 
amely a rászorulók részére a lakásukon történő gondozással összefüggésben merül fel. A 
szociális étkeztetésben részesülők ellátása, a nappali gondozásra szoruló idősek részére 
fenntartott klub tevékenysége. Család- és gyermekjóléti központ által ellátott feladatok, ennek 
keretében gyermekjóléti szolgálat által végzett tevékenység és családsegítő szolgáltatás. Idősek 
tartós elhelyezésével kapcsolatos tevékenység (ellátás típusa: idősek otthona). A Pásztói Idősek 
és demens személyek Klubjának konyhája és kiszolgáló helyiségei a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú és Nonprofit Kft. használatában vannak. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

2 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

3 102031 Idősek nappali ellátása 

4 102032 Demens betegek nappali ellátása 

5 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 107052 Házi segítségnyújtás 

8 104043 Család és gyermekjóléti központ 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
4.5.1. Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, család és 

gyermekjóléti szolgáltatás: Pásztó város közigazgatási területe 
4.5.2. Idősek Otthona: Pásztói járás területe 
4.5.3. Család- és gyermekjóléti Központ: Pásztói járás területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 
rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. §-a és 
végrehajtási rendeleteiben meghatározott szabályok szerint. A vezetői megbízás határozott 
időre szól. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony Kjt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott szabályok 
szerint. 

2 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2016. február 11.  napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Pásztó, 2016. március 31. 
 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Pásztói Gondozási 
Központ 2016. március 31. napján kelt, ……………………………………… napjától alkalmazandó 373-   /2016. 
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt: Salgótarján, 2016. év …………………………….hó ………nap 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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