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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Pásztó Városi Önkormányzat Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete (továbbiakban: 
IPESZ) székhelye megváltozott. Az IPESZ a Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey utca 35. 
szám alatti épületéből a 3060 Pásztó, Nagymező utca 3. szám alatt található épületbe 
költözött. 
A székhelyváltozás miatt az intézmény alapító okiratát módosítani kell. 
 
Az alapító okirat módosításával együtt kezdeményezzük az intézmény nevének 
megváltoztatását is. Erre azért van szükség, mivel a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. 
(III.1.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontja előírja, hogy az intézmény elnevezésénél az 
alapvető tevékenységét is kifejező, azonos vagy hasonló tevékenységet ellátó másik 
törzskönyvi jogi személy nevétől különböző egyedi megnevezést kell alkalmazni.  
 
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben kihirdetett alaptevékenység besorolási 
kódoknak megfelelően a Pásztói Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti 
besorolását az alábbi öt további kormányzati funkcióval egészítjük ki, melyek az előző 
alapító okiratban nem szerepeltek:  
 
 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 
A fenti indokok alapján javaslom az IPESZ, valamint a Pásztói Polgármesteri Hivatal 
módosító okiratának és alapító okiratának az előterjesztés melléklete szerinti elfogadását. 
 
 
 
I. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Pénzügyi és Ellátó 
Szervezete Módosító Okiratát e határozat 1. számú melléklete szerint fogadja el. 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Pénzügyi és Ellátó 
Szervezete Alapító Okiratát e határozat 2. számú melléklete szerint fogadja el egységes 
szerkezetben. 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Polgármesteri Hivatal 

Módosító Okiratát e határozat 3. sz. melléklete szerint fogadja el. 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratát e határozat 4. sz. melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2015. március 18. 
 
 
 

     Dömsödi Gábor 
                    polgármester 

 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
          Dr. Sándor Balázs 
                    jegyző 
 
 



 

1. számú melléklet 
Okirat száma: 1725-4/2015.         
                                                                              

 

Módosító okirat 

 Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete a Pásztó Városi Önkormányzat által 2015. 
február 18. napján kiadott, 1725-2/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
……./2015. (III. 26.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 
 
1. Az alapító okirat 1.1.1. pontjában az „Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete” 
helyébe a „Pásztói Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete” szöveg lép. 
 
2. Az alapító okirat 1.1.2. pontjában az „IPESZ” helyébe a „Pásztói IPESZ” szöveg lép. 
 
3. Az alapító okirat 1.2.1. pontjában a „3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35.” helyébe a „3060 
Pásztó, Nagymező utca 3.” szöveg lép. 
 
4. Az alapító okirat 3.1.2. pontjában a „3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35.” helyébe a „3060 
Pásztó, Kölcsey utca 35.” szöveg lép. 
 
5. Az alapító okirat 6. pontjában a „2013. január 17. napján kelt alapító okiratát, valamint 
a 2014. február 28. napján kelt alapító okirat kiegészítést visszavonom” helyébe a „2015. 
február 18. napján kelt, 1725-2/2015. számú alapító okiratát visszavonom” szöveg lép. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Pásztó, 2015. március 18. 

P.H. 

 

                          Dömsödi Gábor 
                            polgármester 
                    alapító szerv vezetője 
 
 

 



2. számú melléklet 
 

Okirat száma: 1725-5/2015. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Intézmények 
Pénzügyi és Ellátó Szervezete alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv  
 
           1.1.1. megnevezése: Pásztói Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 
           1.1.2. rövidített neve: Pásztói IPESZ 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3060 Pásztó, Nagymező utca 3. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Védőnői tanácsadó 3060 Pásztó, Semmelweis utca 15-17. 
2 Védőnői tanácsadó 3065 Pásztó, Alkotmány út 226. 
3 Védőnői tanácsadó 3065 Pásztó, Kékesi út 104. 
4 Központi háziorvosi ügyelet 3060 Pásztó, Semmelweis utca 2. 
5 Iskolavédőnői tanácsadó 3060 Pásztó, Rákóczi utca 5. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01. 01. 

 



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. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Pásztó Városi Önkormányzat fenntartásában 
működő intézmények pénzellátása, gazdasági feladatainak ellátása. 

            Védőnői szolgálat működtetése. 
            A háziorvosi szolgáltatásokhoz kapcsolódó központi ügyeleti szolgáltatás. 
            Köznevelési intézmények ellátottjainak étkeztetése. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 
kisegítő szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

Pásztó Városi Önkormányzat köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi és muzeális, 
valamint szociális és gyermekjóléti intézményeinek a pénzellátása, gazdasági 
feladatainak ellátása. 

  Védőnői szolgálat működtetése. 
A háziorvosi szolgáltatásokhoz kapcsolódó központi ügyeleti szolgáltatás. 
Köznevelési intézmények ellátottjainak étkeztetése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
3 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pásztó város területe 
értelemszerűen a gazdálkodási körbe bevont intézmények működési területét figyelembe 
véve. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. 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 határozatlan 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. 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső 
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza 
meg. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. február 18. napján kelt, 1725-2/2015. számú 
alapító okiratát visszavonom. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Pásztó, 2015. március 18. 

P.H. 

 

                          Dömsödi Gábor 
                            polgármester 
                    alapító szerv vezetője 
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3. számú melléklet 
Okirat száma: 1639-4/2015.    
 
 
                                                                                                  

Módosító okirat 
 

 
A Pásztói Polgármesteri Hivatal a Pásztó Város Önkormányzat által 2015. február 26. 
napján kiadott 1639-3/2015. okiratszámú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete ……../2015. (III. 26.) számú határozatával a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2.1. pontjában a „3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35.” helyébe a „3060 
Pásztó Kölcsey utca 35.” szöveg lép. 

2. Az alapító okirat 2.2.2. pontjában a „3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35.” helyébe a „3060 
Pásztó Kölcsey utca 35.” szöveg lép. 

3. Az alapító okirat 3.1.2. pontjában a „3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35.” helyébe a „3060 
Pásztó Kölcsey utca 35.” szöveg lép. 
  
4. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

2 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége 

3 011220 Adó- vám- és jövedéki igazgatás 

4 013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 
tevékenységek 

7 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
8 041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 
9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

10 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
11 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
12 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 

 
 



5. Az Alapító Okirat 4. alcíme a következő 4.6. ponttal egészül ki: 
4.6  A Hivatal a mindenkor hatályos jogszabályok szerint eszközeinek, szabad kapacitásának 
hasznosítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti 
az alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A vállalkozási 
tevékenységből származó bevételeket az önkormányzat alaptevékenységének ellátására kell 
fordítani. A vállalkozási tevékenységből származó bevétel nem haladhatja meg az éves 
költségvetés tervezett módosított kiadási előirányzatának 30%-át. A vállalkozásokból származó 
bevételeket és a vállalkozási tevékenység ráfordításait az alaptevékenységtől elkülönítetten kell 
elszámolni. A vállalkozási tevékenység eredményéről az éves költségvetési beszámoló keretében 
kell beszámolni. 

6. Az Alapító Okirat 6. pontjában a „2013. március 19. napján kelt egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a 2014. február 28. napján kelt Alapító okirat 
kiegészítéssel visszavonom” helyébe a „2015. február 26. napján kelt Alapító okiratát 
visszavonom” szöveg lép. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 

Kelt: Pásztó, 2015. március 26. 

 

                                                                               P.H. 

 

 
                          Dömsödi Gábor 
                            polgármester 
                    alapító szerv vezetője 
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4. számú melléklet 
Okirat száma: 1639-5/2015.       
 
 
                                                                                                

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1    A költségvetési szerv 
1.1.1  megnevezése:        Pásztói Polgármesteri Hivatal 

1.2   A költségvetési szerv 
1.2.1   székhelye:               3060 Pásztó Kölcsey utca 35. 
1.2.2   telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1  3060 Pásztó Nagymező utca 3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma:      1991. 02. 20.      

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1 megnevezése:    Pásztó Városi Önkormányzat 
2.2.2 székhelye:           3060 Pásztó Kölcsey utca 35. 

 

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. 

 
 
 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a 
polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik 
az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában. 

 4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 
tevékenysége 

 4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és 
a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. 
Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. Körzeti 
építésügyi hatósági feladatok ellátása a Pásztói Járás területére kiterjedően. 

 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

2 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége 

3 011220 Adó- vám- és jövedéki igazgatás 

4 013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 
tevékenységek 

7 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
8 041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 
9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

10 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
11 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
12 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 

 4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Általánosságban Pásztó Város 
területe, a körzeti építésügyi hatósági feladatok ellátása körében a Pásztói Járás 
területe. 

 2 



  
       4.6 A Hivatal a mindenkor hatályos jogszabályok szerint eszközeinek, szabad kapacitásának 
              hasznosítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem 
              veszélyezteti az alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. 
              A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket az önkormányzat 
              alaptevékenységének ellátására kell fordítani. A vállalkozási tevékenységből származó 
              bevétel nem haladhatja meg az éves költségvetés tervezett módosított kiadási 
              előirányzatának 30%-át. A vállalkozásokból származó bevételeket és a vállalkozási 
              tevékenység ráfordításait az alaptevékenységtől elkülönítetten kell elszámolni. A 
              vállalkozási tevékenység eredményéről az éves költségvetési beszámoló keretében kell  
              beszámolni. 
  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-
a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően történik. A város polgármestere – pályázat alapján 
határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt. 

 5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 

2 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
2 Megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

 5.3 A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv 
szervezeti felépítését és működési rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a 
belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a Pásztói Polgármesteri Hivatal 2015. február 26. napján kelt, 1639-3/2015. 
okiratszámú Alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Pásztó, 2015. március 26. 

                                                                               P.H. 

 
                          Dömsödi Gábor 
                            polgármester 
                    alapító szerv vezetője 
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