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Tisztelt Képviselő- testület! 

Az elmúlt időszakban történt jogszabályi, közoktatási társulási megállapodással kapcsolatos, 
valamint egy sikeres pályázat megvalósításából adódó változások a Pásztó Város 
Önkormányzat Óvodája, a Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája, a Teleki László 
Városi Könyvtár és Művelődési Központ, az Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete, 
valamint a Margit Kórház Pásztó alapító okiratainak felülvizsgálatát, illetve módosítását 
teszik szükségessé. 

 

Bartus László 
            osztályvezető 

 
 

I. Határozati javaslat 

a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete  a Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodája Módosító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2011. (IX.29.) számú határozatával kiadott, 
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Alapító Okiratának módosítására kerül sor. 
 

1. Az alapító okirat 4. pontja 5. pontra változik, és ezáltal a további pontok számozása 
eggyel növekszik. 

2. Az alapító okirat 4. pontjába az alábbi szöveg lép: 
„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.” 

3. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre”. 

4. Az alapító okirat 8. pontjában a következő módosulások történnek: 
- A címszöveg az alábbiak szerint módosul: „A költségvetési szerv jogszabályban 

meghatározott közfeladata, alaptevékenysége”. 
- A „Cigány származású gyermekek (nem kisebbségi nyelv használatával történő) 

óvodai nevelése” szövegrész törlésre kerül. 
- Az „Alkalmazott szakfeladatok” felsorolása a „841907 Önkormányzatok elszámolásai 

a költségvetési szervekkel” és a „890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szakfeladatok szerint módosul, 
valamint a „680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladatrenddel 
egészül ki.   



5. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

  A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki 
a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint. A kinevezés 
határozott időre szól.”  

6. Az alapító okirat 12. pontjának az „Intézmények Pénzügyi és Gazdasági Szervezet” 
szövegrésze az alábbiak szerint kerül kijavításra: „Intézmények Pénzügyi és Ellátó 
Szervezete”. 

7. Az alapító okirat 13. pontjának címe az alábbiakkal egészül ki: „Az intézmény 
foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése”. 

8. Az alapító okirat 15. pontjának címe az alábbiak szerint módosul:  
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában”. 

 
Pásztó, 2012. március 
 

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

            polgármester 
                alapítói szerv vezetője 

 
 

 
 

b) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodája 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. 
                             
2.   A költségvetési szerv neve: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 

Rövid neve: Pásztó Óvodája 
 
3. A költségvetési szerv székhelye: Százszorszép Óvoda 3060 Pásztó, Madách u. 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 közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 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: 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő  
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek  

  integrált oktatása, szakvélemény alapján történő gyógypedagógiai ellátás. 
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 szervekkel 

      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 
      Óvodai csoportok száma: 10 csoport 
 
10. A költségvetési szervet fenntartók neve és címe: 
      Pásztó Városi Önkormányzat  - 3060 Pásztó, Kölcsey F. u 35.  
      Alsótold Községi Önkormányzat - 3069 Alsótold, Szabadság u. 6.  
 Bokor Községi Önkormányzat - 3066 Bokor, Szabadság u. 14.  
 Cserhátszentiván Községi Önkormányzat - 3066 Cserhátszentiván, Kossuth u. 6. 
 Felsőtold Községi Önkormányzat - 3067 Felsőtold, Széchenyi u. 10.  
 Garáb Községi Önkormányzat - 3067 Garáb, Petőfi u. 5. 
 Kutasó Községi Önkormányzat  - 3066 Kutasó, Toldi u. 4. 
 
11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
 A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki  

 a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint. A kinevezés 
határozott időre szól.  

 
12. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
      Önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó 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: 
- Madách u. 22. sz. alatti ingatlan a rajta lévő épületekkel és szabadtéri létesítményeivel. 
- Pásztó, Cserhát lakónegyed 22. sz. alatti ingatlan a rajta lévő épülettel és szabadtéri 

létesítményekkel. 
- Hasznos, Vár u. 61. sz. 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 14. pontban meghatározottak szerint azokkal kiegészítő 
tevékenységet végezhet. 

 
15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 

előirányzatok arányában: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 
 
 
 
 
 



16. Az intézmény általános jogutódja:  
 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 207/2000.(IX.7.) számú határozatában, a 

123/2002.(VII.30.) számú határozatában az 52/2003. (III.28.) számú határozatában, a 
60/2004.(IV.29.) számú határozatában, a 170/2004.(XI.11.) számú határozatában, a 
107/2005.(V.26.) számú határozatában, a 201/2005.(IX.22.) számú határozatában, a 
226/2006.(IX.7.) számú határozatában, 203/2007.(VIII.24.) számú, a 50/2008.(II.21.) 
számú határozatában, a 193/2008.(VI.26.) számú határozatában, a 235/2008.(VII.31.) 
számú határozatában, a 300/2008.(IX.25.) számú határozatában, az 52/2009.(II.16.) számú 
határozatában, a 167/2009. (V. 28.) számú, a 277/2009.(VII.30.) számú határozatában, a 
228/2010. (VIII.27.) számú határozatában, a 62/2011. (III. 24.) számú határozatában, 
valamint a 224/2011. (IX.29.) számú határozatában szereplő intézményeknek. 

 
 
 
                                                          
 Pásztó, 2012. március                                               

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

            polgármester 
                 alapítói szerv vezetője 

 
 
Záradék: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Alapító Okiratát Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete ………/2012. (……..) számú határozatával 2012. 
…………………… hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
 
 Bartus László 
 osztályvezető 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 
 
 
 
 



II. Határozati javaslat 

a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi Önkormányzat 
Általános Iskolája Módosító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2011. (IX.29.) számú határozatával kiadott, 
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Alapító Okiratának módosítására kerül sor. 

1. Az alapító okirat felvezető szövege törlésre kerül. 

2. Az alapító okirat 8. pontjában az „Alkalmazott szakfeladatok” felsorolása a „890442 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása” szakfeladat szerint módosul, valamint a „841907 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel” és „680002 Nem 
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladatokkal egészül ki. 

3. Az alapító okirat 9. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában”. 

4. Az alapító okirat 10. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: „A költségvetési 
szerv illetékessége, működési köre”.  

Ugyanezen pontból törlésre kerülnek: Mátraszőlős, Felsőtold és Bokor települések. 

5. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
  „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki 
a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint. A kinevezés 
határozott időre szól.” 

6. Az alapító okirat 14. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése”. 

7. Az alapító okirat 15. pontjából az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
„Mátraszőlős Község Önkormányzata  3068 Mátraszőlős, Felszabadulásu.77. 
Bokor Község Önkormányzata   3066 Bokor, Szabadság u. 14 
Felsőtold Község Önkormányzata   3067 Felsőtold, Széchenyi u. 10.”  

8. Az alapító okirat „Maximális tanulólétszám” bekezdése 20. sorszámot kap, és a 
„Tanulócsoportok száma: 32+ 1 napközi” szöveggel egészül ki. 

9. Az alapító okirat „Az intézmény általános jogutódja” bekezdése 21. sorszámot kap.  
 

Pásztó, 2012. március 
 ………………………….. 

                                                                                                             Sisák Imre 
            polgármester 

                alapítói szerv vezetője 
 



b) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi Önkormányzat 
Általános Iskolája Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el egységes 
szerkezetben: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
 A költségvetési szerv  
 

1.  Neve: Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 
 
2.  Rövid neve: Pásztói Általános Iskola 
 
3.   Székhelye: 3060 Pásztó, Nagymező u. 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 u. 36.  
Gárdonyi Géza Általános Iskola - 3060 Pásztó, Nagymező u. 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: 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő  
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek  

  integrált oktatása. 
  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 szervekkel 

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 szerv és az irányítási jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: 
       Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.  
 
12. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:  

            Önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó 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 
nevezi ki a 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. u 35.  
 Alsótold Község Önkormányzata  3069 Alsótold, Szabadság u. 6.  
 Cserhátszentiván Község Önkormányzata  3066 Cserhátszentiván, Kossuth u. 6. 
 Garáb Község Önkormányzata   3067 Garáb, Petőfi u. 5. 
 Kutasó Község Önkormányzata   3066 Kutasó, Toldi u. 4. 



16. Az intézmény típusa: Általános Iskola 
 
17. Az intézményhez tartozó tagintézmények / telephelyek:  

Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező u. 36. 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 3060 Pásztó, Nagymező u. 34.  
Dózsa György Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák F. u. 17.  

 Mátrakeresztes Erdei Iskola 3060 Pásztó, Kékesi u. 82/A.  
 
18. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az önkormányzat tulajdonát képező:  

- Pásztó Nagymező u. 36.,  Pásztó, Nagymező u. 34.  és a Pásztó, Deák F. u. 17. szám 
alatti iskolaépület hozzá tartozó épületeivel, szabadtéri létesítményeivel, az iskola 
használatában lévő ingatlanterülettel.  

- Mátrakeresztes, Kékesi u. 82/a. 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  

A tanulócsoportok száma:    32 + 1 napközi 
 

 21. Az intézmény általános jogutódja:  
A Dózsa György Általános Iskola vonatkozásában a Pásztói Nagyközségi Közös 
Tanács 13/1981.(VI.27.) számú határozat, a Pásztó Város Képviselő-testülete 
56/1992.(VI.25.) számú határozatában, a 25/1994.(IV:07.) számú határozata 1/3 
pontjában, a 130/1995.(VIII.15.) számú határozatában, a 115/1997.(VII.24.) számú 
határozatában, a 182/1999.(IX.30.) számú határozatában, 123/2002.(VII.30.) számú 
határozatában, a 115/2003.(V.27.) számú határozatában, a 190/2003.(IX.18.) számú 
határozatában, a 31/2004.(II.26.) számú határozatában, a 61/2004.(IV.29.) számú 
határozatában, a 171/2004.(XI.11.) számú határozatában, a 202/2005.(IX.22.) számú 
határozatában, a 147/2006.(VI.29.) számú határozatában, a 127/2007.(V.30.) számú 
határozatában, a 202/2007.(VIII.24.) számú határozatában, a 265/2007.(X.25.) számú 
határozatában, a 48/2008.(II.21.)  számú határozatában, a 233/2008.(VII.31)  számú 
határozatában, a 298/2008.(IX.25.) számú határozatában, az 50/2009.(II.16.) számú 
határozatban, a 135/2009.(V.11.)  számú határozatában, a 278/2009.(VII.30.) számú 
határozatában, a 295/2009.(VIII.31.) számú határozatában, a 145/2010. (V.27.) számú 
határozatában, a 229/2010. (VIII.27.) számú határozatában, a 61/2011. (III. 24.) számú 
határozatában, valamint a 223/2011. (IX.29.) határozatában szereplő intézménynek.  

 
A Gárdonyi Géza Általános Iskola vonatkozásában a Pásztó Városi Tanács 
17/1990.(II.12.) számú határozatában, a Pásztó Város Képviselő-testülete az 
56/1992.(VI.25.) számú határozatában, a 25/1994.(IV.07.) számú határozata ¼ 
pontjában, a 131/1995.(VIII.15.) számú határozatában, a 116/1997.(VII.24.) számú 
határozatában, a 123/2002.(VII.30.) számú határozatában, a 157/2003.(VI.30.) számú 



határozatában, a 191/2003.(IX.18.) számú határozatában, a 62/2004.(IV.29.)  számú 
határozatában, a 172/2004.(XI.11.) számú határozatában, a 203/2005.(IX.22.) számú 
határozatában, a 146/2006.(VI.29.) számú határozatában, a 202/2007.(VIII.24.) számú 
határozatában, a 266/2007.(X.25.) számú határozatában, a 49/2008.(II.21.) számú 
határozatában, a 234/2008.(VII.31.) számú határozatában, a 299/2008.(IX.25.) számú 
határozatában, az 51/2009.(II.16.) számú határozatában, a 135/2009.(V.11.)  számú 
határozatában, a 278/2009.(VII.30.) számú határozatában, a 295/2009.(VIII.31.) 
számú határozatában, a 145/2010. (V.27.) számú határozatában, a 229/2010. (VIII.27.) 
számú határozatában, a 61/2011. (III. 24.) számú határozatában, valamint a 223/2011. 
(IX.29.) határozatában szereplő intézménynek.  
  

Pásztó, 2012. március   
                                                   ………………………….. 

                                                                                                                 Sisák Imre 
polgármester 

alapító szerv vezetője 
 

Záradék: Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Alapító Okiratát Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete ………/2012. (……..) számú határozatával 2012. 
…………………… hatállyal hagyta jóvá. 
 
 Bartus László 
 osztályvezető 
A határozati javaslat törvényes! 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 

 
 
III. Határozati javaslat 

 
a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Teleki László Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ Módosító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2011. (III. 24.) számú határozatával kiadott, 
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására 
kerül sor. 
 

1. Az alapító okirat 4. pontja kiegészül a „Gaál István Emlékszoba” és „Turisztikai 
fogadó” tagintézményekkel, valamint „A költségvetési szervhez tartozó telephelyek” 
felsorolásában a „Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi u. 30.” szövegrész az 
alábbiak szerint kerül kijavításra: „Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi u. 
104.” . 



2. Az alapító okirat 5. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre”. 

3. Az alapító okirat 6. pontjában a következő módosulások történnek: 
 A címszöveg az alábbiak szerint módosul: „A költségvetési szerv jogszabályban 

meghatározott közfeladata, alaptevékenysége”. 
 Az „Alkalmazott szakfeladatok” felsorolása a „841907 Önkormányzatok elszámolásai 

a költségvetési szervekkel” és a „890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szakfeladat szerint módosul, 
valamint a „680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladatrenddel 
egészül ki.   

4. Az alapító okirat 8. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje” 

5. Az alapító okirat 9. pontjának az „Intézmények Pénzügyi és Gazdasági Szervezet” 
szövegrésze az alábbiak szerint kerül kijavításra: „Intézmények Pénzügyi és Ellátó 
Szervezete”. 

6. Az alapító okirat 10. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése”. 

7. Az alapító okirat 11. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint kerül kijavításra: 
„3060 Pásztó, Deák F. út 14. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 162 számú 
tulajdoni lap, 65/1 hrsz. épület belső udvarral, telek alapterülete 2124 m2.”  

Ugyanezen pont 3. bekezdése az alábbiak szerint kerül kijavításra: 
 „3082 Mátrakeresztes, Kékesi u. 104. sz. alatti, 4833 hrsz. épület. A telek alapterülete 
270 m2 (237 m2, -27 m2 más célú, rendelő).” 

8. Az alapító okirat 12. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában”.  

 
Pásztó, 2012. március 

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

            polgármester 
                alapítói szerv vezetője 

 
 
b) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Teleki László Városi Könyvtár és 
Központ 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.  

 
2. A költségvetési szerv neve:  Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ  

          rövid neve:  Könyvtár és Művelődési Központ 



3. A költségvetési szerv székhelye: Pásztó, Nagymező u. 3. 
  Az intézmény adószáma: 16779426-2-12 
 Az intézmény alaptevékenysége szakágazati száma:  

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
4. A költségvetési szervhez tartozó tagintézmény: 
            Művelődési Központ   3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14. 
            Csohány Galéria   3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 Gaál István Emlékszoba    3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 Turisztikai Fogadó   3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 
 A költségvetési szervhez tartozó telephelyek: 
            Klubkönyvtár   3065 Hasznos, Alkotmány út 155. 
            Klubkönyvtár   3082 Mátrakeresztes,Kékesi u.104. 
 
5. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Pásztó Város területe 

 
6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: 
Az intézmény közfeladatát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak szerint látja el. 
A könyvtári, valamint művelődési otthoni tevékenység integrálása, elsősorban a szellemi 
potenciál mobilizálása, a közművelődési feladatok célirányosabb és kiegyensúlyozottabb 
ellátása érdekében.  

 
Alkalmazott szakfeladatok: 

 841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési  szervekkel 
 910123  Könyvtári szolgáltatások  
 910203  Múzeumi kiállítási tevékenység 
 910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

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

 890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
 680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
7. A költségvetési szervet fenntartó neve és címe: 
 Pásztó Városi Önkormányzat - 3060 Pásztó, Kölcsey F. u 35. 

8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
 A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a 

Kjt. és végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint.  A kinevezés 
határozott időre szól. 

 
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

            Önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
            A költségvetési szerv jogi személy. 
            A költségvetési szerv pénzügyi- gazdasági feladatait az Intézmények Pénzügyi  és   
            Ellátó Szervezete végzi. 
 
 



10. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  
      megjelölése:  

 Az intézmény feladatait közalkalmazottak látják el a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)-
ben meghatározott szabályok szerint. 
 

11. Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon:  
 3060 Pásztó, Deák F. út 14. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 162 számú 

tulajdoni lap, 65/1 hrsz. épület belső udvarral, telek alapterülete 2124 m2.  

 3065 Hasznos, Alkotmány u. 155. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 3437 hrsz. 
alatti épület. A telek alapterülete 203 m2. 

 3082 Mátrakeresztes, Kékesi u. 104. sz. alatti, 4833 hrsz. épület. A telek alapterülete 
270 m2 (237 m2, -27 m2 más célú, rendelő). 

 3060 Pásztó, Nagymező u. 3 sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő épület, az 
épület oldalbejárata felől megközelíthető rész kivételével (alagsorból: 66,32 m2, 
földszinti részből: 193,32 m2). 

 3060 Pásztó, Múzeum tér 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 62 hrsz. épület. 

Az intézmény használatában lévő ingóságokat a leltár tartalmazza.  
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat közművelődési feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja.  
 
12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa  a  módosított kiadási  
      előirányzatok arányában: 
      Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja:  

A Képviselő-testület a 63/2011. (III.24.) számú, a 168/2009.(V. 28.) számú, az 
54/2009.(II.16.) számú, a 303/2008.(IX.25.)számú , a 198/2008.(VI.26.) számú, az  
51/ 2008. (II.21.) számú, a 276/2005.(XII.1.) számú, a 207/2001.(XI.27.) számú, a 
132/1995.(VIII.15.) számú, a 16/1993.(III.30.) számú határozata alapján az intézmény 
általános jogutódja a Pásztó Községi Tanács által a Lovász József Művelődési 
Központ, valamint az 1971-től Nagyközségi Járási Könyvtár, később Teleki László 
Városi Könyvtár elnevezésű intézménynek.                                                     

  
Pásztó, 2012. március   

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

                polgármester 
                     alapító szerv vezetője 

 
Záradék: A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Alapító Okiratát Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ………/2012. (……..) számú határozatával 2012. 
…………………… hatállyal hagyta jóvá. 
 Bartus László 
 osztályvezető 
A határozati javaslat törvényes! 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 



IV. Határozati javaslat 
 

a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete az Intézmények Pénzügyi Ellátó 
Szervezete Módosító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2010. (XII.28.) számú határozatával 
kiadott, az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására kerül 
sor. 
 

1. Az alapító okirat 4. pontjának  címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre”. 

2. Az alapító okirat 5. pontjában a következő módosulások történnek: 
- A címszöveg az alábbiak szerint módosul: „A költségvetési szerv 

jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége”. 

- Az „ÓVODA Alkalmazott szakfeladatok” felsorolása az alábbi 
szakfeladatrendek szerint módosul és egészül ki: 

„841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel”  
         „890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” 

„890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
    időtartamú közfoglalkoztatása” 

„890443  Egyéb közfoglalkoztatás” 
„680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”  

- Az „ÁLTALÁNOS ISKOLA Alkalmazott szakfeladatok” felsorolása az alábbi 
szakfeladatrendek szerint módosul és egészül ki: 

„841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel”  
         „890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” 

„890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
    időtartamú közfoglalkoztatása” 

„890443  Egyéb közfoglalkoztatás” 
  „680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”  

- Az „IPESZ Alaptevékenységi szakfeladatok” felsorolásából törlésre kerülnek a  
„841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége” és „841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések 
ellenőrzése területi szinten” szakfeladatrendek. 

Ugyanezen bekezdés az alábbi szakfeladatrend szerint módosul:  
„841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel”. 

- A következő szövegrész törlésre kerül: 

„HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG  
  Alaptevékenységi szakfeladatok: 

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



- A „TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT Alaptevékenységi szakfeladatok” felsorolása az alábbi 
szakfeladatrendek szerint módosul és egészül ki: 

„841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel”  
         „890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” 

„890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
    időtartamú közfoglalkoztatása” 

„890443  Egyéb közfoglalkoztatás” 
  „680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”   

3. Az alapító okirat 7. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„Az intézmény felügyeleti szervének megnevezése, székhelye” 
Ugyanezen pont a „3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.” szöveggel egészül ki. 

4. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki 
a Kjt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott szabályok szerint. A vezetői 
megbízás határozott időre szól.” 

5. Az alapító okirat 10. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése”. 

6. Az alapító okirat 11. pontjának címe az alábbiakra változik: „A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok 
arányában”. 

 
                                                          
Pásztó, 2012. március 
 

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

            polgármester 
                alapítói szerv vezetője 

 
 
 

 
b ) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete az Intézmények Pénzügyi Ellátó 
Szervezete Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el egységes szerkezetben: 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
1.  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 

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



 
3. 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.     
         

4.   A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 
Pásztó város területe értelemszerűen a gazdálkodási körbe bevont intézmények 
működési területét figyelembe véve. 

 
5.  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: 

 Pásztó Városi Önkormányzat oktatási, közművelődési, - a kórház kivételével - 
egészségügyi, szociális és rendészeti intézményeinek pénzellátása, gazdasági 
feladatainak ellátása. 

 
 
 ÓVODA 

 Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  

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

 890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
 680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
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 

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

 890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
 680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
IPESZ 
 Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 
841169 M.n.s. (máshova nem sorolható) egyéb kiegészítő szolgáltatások 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 
TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység  
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

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

 890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
 680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
6.  A költségvetési szervet fenntartó neve és címe: 
 Pásztó Városi Önkormányzat  
 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.  
 
7. Az intézmény felügyeleti szervének megnevezése, székhelye: 

Pásztó Városi 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. 
3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 

 
8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

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

9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 A költségvetési szerv jogi személy. 
 
 



10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 

            Az intézmény feladatait közalkalmazottak látják el a Kjt. és végrehajtási rendeleteiben  
meghatározott szabályok szerint. 

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

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
12. Az intézmény általános jogutódja  

a Pásztó Városi 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, a 275/2009.(VII.30.) számú határozatában, 
a 318/2010.(XI.25.) számú határozatában, valamint a 369/2010. (XII.28.) számú 
határozatában szereplő intézménynek. 

                                                
 Pásztó, 2012. március   

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

                polgármester 
                     alapító szerv vezetője 

 
Záradék: Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Alapító Okiratát Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete ………/2012. (……..) számú határozatával 2012. 
…………………… hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
 Bartus László 
 osztályvezető 

 
A határozati javaslat törvényes! 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 

 



V. Határozati javaslat 

a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Margit Kórház Pásztó Módosító 
Okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 133/2011. (V.26.) számú határozatával 
kiadott, Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására kerül sor. 

1. Az alapító okirat 5. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre”.   

2. Az alapító okirat 6. pontjában az alábbi módosulások történnek: 

- A címszöveg az alábbiak szerint módosul: „A költségvetési szerv jogszabályban 
meghatározott közfeladata, alaptevékenysége”. 

- Az „Egyéb alaptevékenység” felsorolásából a következő szakfeladatrendek törlésre 
kerülnek: 

„682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 
„682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 
„472900  Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem” 
„477300 Gyógyszer-kiskereskedelem” 
 „477400 Gyógyászati termék kiskereskedelem” 

Ugyanezen bekezdés új szakfeladatrendekkel egészül ki az alábbiak szerint: 

„470003  Gyógyszer-kiskereskedelem” 
„470004  Gyógyászati termék kiskereskedelem” 
„470009  Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)” 
„680001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 
„680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 

3. Az alapító okirat 7. pontjának címe az alábbiak szerint változik: 
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje”. 

4. Az alapító okirat 9. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  

      megjelölése”. 

5. Az alapító okirat 10. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási  

       előirányzatok arányában” 
 
 
Pásztó, 2012. március 
 
 

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

            polgármester 
                alapítói szerv vezetője 
 

 



 
b) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Margit Kórház Pásztó 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. 
  
22..      A költségvetési szerv neve:  Margit Kórház Pásztó  
                                    rövid neve:  Kórház 
 
3.  A költségvetési szerv székhelye: Pásztó, Semmelweis u. 15-17.  

Az intézmény adószáma: 15450061 
  Az intézmény alaptevékenysége szakágazati száma:  

861000 Fekvőbeteg-ellátás 
 
4.  A költségvetési szervhez tartozó, az intézmény székhelyén kívül működő telephelyek:   

Pásztó, Nagymező u. 6. - Központi háziorvosi ügyelet 
 Pásztó, Fő út 91.  - Tüdőbeteg-gondozó intézet 
 
5.   A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:   

Az intézmény működési területe az egyes ellátási formák tekintetében az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-Magyarországi Regionális Intézete 
által kiadott működési engedélyben meghatározottak szerint. 

 
6.  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége:  

- Állandó és átmeneti jellegű nővér és orvosi szállások, 
- Kórház, kórház-rendelőintézet fekvőbeteg ellátó tevékenység - beleértve az orvosi és 
az orvosi segédszemélyzet által nyújtott laboratóriumi és egyéb diagnosztikai jellegű 
szolgáltatások, egynapos sebészeti ellátás, nem OEP finanszírozott területi ellátási 
kötelezettség nélkül, mátrix rendszerben működő, sebészeti jellegű fekvőbeteg ellátás, 
diagnosztikai és terápiás többletszolgáltatások, élelmezés, gyógyszerellátás és más, a 
kórházi ellátáshoz szükséges tevékenységek.  
Közfinanszírozott fekvőbeteg kapacitás: belgyógyászat 20 ágy, rehabilitáció 75 ágy, 
krónikus 70 ágy, ápolási10 ágy. 
- A háziorvosi szolgáltatásokhoz kapcsolódó alaptevékenységgel összefüggő 
diagnosztikai és terápiás többletszolgáltatások, a háziorvosi feladatok sürgősségi 
ellátására szervezett ügyeleti szolgáltatások (készenléti, összevonási, hétvégi ügyeleti, 
központi ügyelet, sürgősségi orvosi)  
- A foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett foglalkozás-egészségügyi 
tevékenység, 
- Önálló rendelőintézetben és gondozóban végzett járóbetegek szakorvosi ellátása, 
- Anya, gyermek és csecsemővédelem érdekében végzett mozgó szakorvosi szolgálat. 
- Kereskedelmi és vendéglátó egység működtetése az ellátott betegek, hozzátartozók 
és dolgozók számára. 

 



Az intézmény alaptevékenységét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és Pásztó 
Városi Önkormányzat által megállapított költségvetésből látja el.  
Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatai:  
 

Fekvőbeteg ellátás 

861001 Fekvőbetegek aktív ellátása 
861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása 
861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 
861004 Egészségügyi ápolás bentlakással 
 
Járóbeteg ellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862240 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg szakellátás 
   Mozgó Szakorvosi Szolgálat, Nappali kórház 
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás 
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás 
 
Egyéb alaptevékenység 

559099 Szálláshely szolgáltatás 
561000 Éttermi vendéglátás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
470003  Gyógyszer-kiskereskedelem 
470004  Gyógyászati termék kiskereskedelem 
470009  Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 
680001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
7.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 A költségvetési szerv vezetőjét az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki 
a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)ben meghatározott szabályok szerint.  A kinevezés 
határozott időre szól. 

       
8.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

- önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 
- jogi személy. 

  
9.  A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  
      megjelölése 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alap esetben közalkalmazott, melyre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony)  az irányadó. 



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

Az intézmény a mindenkori hatályos jogszabályok szerint alaptevékenysége mellett 
vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 
11. Az intézmény általános jogutódja:  
 A Pásztó Városi Tanács 29/1984. (XII.11.) számú határozatában, a 99/1998.(VII.30.) 

számú határozat 1. pontjában, a 27/2000. (II. 29.) számú határozatában, a 154/2000. 
(VIII.1.) számú határozat 3. pontjában,  a 207/2000. (XI.7.) számú határozatában, 4/2005. 
(I.31.) számú határozatában, a 262/2007. (X.25.) számú határozat 1. pontjában, az 
54/2008. /II. 21./ számú határozatában, a 336/2008.(XI.11.) számú határozatában, a 
170/2009. (V.28.) számú határozatában, a 273/2009.(VII.30.) számú határozatában, a 
319/2010.(XI.25.) számú határozatában, a 370/2010. (XII. 28.) számú határozatában, 
valamint a 133/2011. (V.26.) számú határozatában szereplő intézménynek. 

 
 
Pásztó, 2012. március 
 
 

                             
    ………………………….. 

                                                                                              Sisák Imre 
         polgármester 
  alapító szerv vezetője 

 
 
 
Záradék: A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratát Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete ………/2012. (……..) számú határozatával 2012. …………………… hatállyal 
hagyta jóvá. 
 
 
 Bartus László  
 osztályvezető 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 
 


