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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 370/2010. (XII. 28.) számú 

határozatában módosította a Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratát, és elfogadta azt 

egységes szerkezetben. 

A kórház vezetői menedzsmentje 2011. évi operatív intézkedési tervének megfelelően 

önerős beruházással átalakította a kórházi kijelölt dohányzót kávéház helyiséggé.  

Az intézmény a szabad kapacitása kihasználásával „Kávéház” elnevezéssel kereskedelmi 

és vendéglátó egységet kíván működtetni a fekvő- és járóbetegek részére. Az itt 

alkalmazandó dolgozók a kórház közalkalmazottai lennének- létszámbővítésre vonatkozó 

előterjesztés külön készül. A kórház költségvetési számításai alapján 24-30 hónapos 

működés során megtérül a beruházás költsége. 

Az Alapító Okirat egyéb alaptevékenysége között jelenleg szerepel az 561000 Éttermi 

vendéglátás szakfeladat, melynek keretén belül tudja a kórház üzemeltetni az intézményi 

kávéházat.  

A kávéházban történő tejtermék és gyümölcs értékesítéséhez az „Egyéb 

alaptevékenységek” körét bővíteni szükséges 472900 Egyéb élelmiszer szakfeladattal. 

Az Alapító Okirat módosítása kizárólag az Alapító Okiratban foglaltaknak 

maradéktalanul megfelelő kereskedelmi és vendéglátó tevékenység jóváhagyását jelenti. 

Az intézmény a mindenkori hatályos jogszabályok szerint alaptevékenysége mellett 

vállalkozási tevékenységet változatlanul nem végez. 

 

 
 

Bartus László 
osztályvezető 

 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Margit Kórház Pásztó Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 

1.) Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint kiegészül:  

Kereskedelmi és vendéglátó egység működtetése az ellátott betegek, 
hozzátartozók és dolgozók számára. 

 2.) Az Alapító Okirat 6. pontjában az „Egyéb alaptevékenységek” köre az 
  alábbi alaptevékenységgel kiegészül: 

 472900 „Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem” 

3.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Margit Kórház Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint fogadja el egységes szerkezetben. 

 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
11..      AA  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvv  aallaappííttóó  sszzeerrvvéénneekk  ééss  aazz  iirráánnyyííttáássii  jjooggookkaatt  ggyyaakkoorrllóó  sszzeerrvvéénneekk  

nneevvee  ééss  sszzéékkhheellyyee::    
PPáásszzttóó  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee  33006600  PPáásszzttóó,,  KKööllccsseeyy  FF..  uu..  3355..  

 
2.  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 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, alapításának célja,    
           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 

477300 Gyógyszer-kiskereskedelem 
 477400 Gyógyászati termék kiskereskedelem 
559099 Szálláshely szolgáltatás 
561000 Éttermi vendéglátás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
472900  Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

 
7. A költségvetési szerv vezetője:  

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. 

 
88..  AA  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvv  ggaazzddáállkkooddáássii  bbeessoorroolláássaa::  

--  öönnáállllóóaann  mműűkkööddőő  ééss  ggaazzddáállkkooddóó    kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvv,,  
- jogi személy. 

 
9. Az intézmény foglalkoztatottjai:  
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.  AA  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvv  ééss  vváállllaallkkoozzáássii  tteevvéékkeennyyssééggee  ééss  aarráánnyyáánnaakk  ffeellssőő  hhaattáárraa  aa  sszzeerrvv  
kkiiaaddáássaaiibbaann::    
 

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./sz. határozatában, a 99/1998./VII.30./sz. 

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, valamint a 370/2010. /XII. 28./ számú 
határozatában szereplő  intézménynek. 

 
12.  Ez az alapító okirat 2011. június 1. napján lép hatályba. 
 
 
Pásztó, 2011. május 19. 
 
 
 
 

    ……………………………… 
    

     
        Bartus László 

       osztályvezető 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
 


