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Tisztelt Képviselő- testület! 

 

2013. december 29-én a Magyar Közlöny 220. számában megjelent az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 
módosítása. 
Az Ávr. 5. § (1) bekezdése – mely a költségvetési szervek alapító okiratának kötelező tartalmi 
kellékeit határozza meg – is módosult 2014. január 1-jével, miszerint a költségvetési szerv 
alaptevékenységének besorolására a kormányzati funkció kódokat kell alkalmazni. 
Az Ávr. 180. §-a alapján amennyiben az alapító okiratot csak a kormányzati funkciókra 
történő átállás vagy a szakágazati rend módosulása miatt kell módosítani, akkor azt egy 
alapító okirat kiegészítéssel meg lehet tenni úgy, hogy sem alapító okiratot módosító okiratot, 
sem egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot nem kell készíteni és testületi határozat 
nélkül is beadható törzskönyvi bejegyzésre. 
Az Ávr. 180. § (4) bekezdése alapján az így benyújtott nyomtatványban szereplő módosítás 
adatait az alapító okirat soron következő módosításakor kell az egységes szerkezetbe foglalt 
okiraton átvezetni. 
 
Pásztó Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve tekintetében határidőre 
elvégezte a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges alapító okirat 
kiegészítést. 
 
A Pásztói Gondozási Központ által biztosított idősek otthona és idősek átmeneti otthona 
ellátást érintően az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása 
kérelem van folyamatban a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala előtt. 
A módosítási kérelem tárgya a férőhelyszám bővítés, valamint az átmeneti férőhelyek tartós 
férőhelyekké minősítése, melyhez szükséges az intézmény alapító okiratának módosítása. 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a 2014. február 07-én kelt 
határozatával hivatalból módosította a Pásztói Gondozási Központ szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett adatait, többek között az alábbi jogszabályi változás miatt: 
 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 1. § e) 
pontjában foglaltak szerint ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: az a szolgáltató 
székhelyétől és telephelyétől különböző címen található, a szolgáltató használatában álló, 
szociális alapszolgáltatáshoz – ide nem értve a nappali ellátását -, gyermekjóléti 
szolgáltatáshoz vagy területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz használt, telephelynek nem 
minősülő helyiség, ahol a szolgáltató ellátottakat fogad. 
 
Mivel az intézmény alapító okiratában a telephellyel megegyező címen az ellátottak számára 
nyitva álló egyéb helyiség is feltüntetésre került – Pásztó, Csillag tér 16., és a Pásztó, Vár u. 
61. – több ellátás vonatkozásában is, ezért ezen címeket, mint az ellátottak számára nyitva álló 
egyéb helyiségek címeit az alapító okiratból törölni kell. 
 
A fenti indokok alapján javaslom, az Intézmény módosító okiratának és alapító okiratának az 
előterjesztés melléklete szerinti elfogadását. 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ Módosító 
Okiratát az 1. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ Alapító 
Okiratát a 2. számú melléklet szerint fogadja el egységes szerkezetben. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
 
Pásztó, 2014. május 22. 
 
 
 
 

     Bartus László 
                 osztályvezető 

 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
          Dr. Tasi Borbála 
         címzetes főjegyző 
 
 



1. számú melléklet 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 180. §-ában, a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2014. (III. 27.) számú határozatában, valamint a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában foglaltaknak 
megfelelően a Pásztói Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására kerül sor. 
 
 
1. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A házigondozó szolgálat által végzett tevékenység, amely a rászorulók részére a lakásukon 
történő gondozással összefüggésben merül fel, jelzőrendszeres házigondozás, szociális 
étkeztetésben részesülők ellátása, a nappali gondozásra szoruló idősek részére fenntartott 
klub tevékenység, gyermekjóléti szolgálat által végzett tevékenység, családsegítő 
szolgáltatás, idősek átmeneti elhelyezésével kapcsolatos tevékenység (ellátás típusa: idősek 
gondozóháza), idősek tartós elhelyezésével kapcsolatos tevékenység (ellátás típusa: idősek 
otthona). A családok átmeneti otthona felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja 
ideiglenes jelleggel az otthontalanná vált szülő kérelmére, valamint legfeljebb 21. 
életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére számára, ha az elhelyezés hiányában 
lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, 
családjától.  

 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

102021  Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102022   Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 
102030  Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104012  Gyermekek átmeneti ellátása 
104042  Gyermekjóléti szolgáltatások 
107051  Szociális étkeztetés 
107052  Házi segítségnyújtás 
107053  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107054  Családsegítés 

 
 

2. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Idősek és demens személyek nappali ellátása 
 
Pásztó: Idősek és demens személyek klubja Pásztó, Csillag tér 16.: 40 férőhely 
ellátható terület: Pásztó közigazgatási területe 
 
Hasznos: Idősek és demens személyek klubja Hasznos, Vár út 61.:  30 férőhely 
ellátható terület: Hasznos, Mátrakeresztes városrész 

 



Idősek otthona: Pásztó, Sport út 4-6.:      57 férőhely 
ellátható terület: Pásztói kistérség területe 
 
Házi segítségnyújtás: 
 
Pásztó, Csillag tér 16. 
Ellátható területe: Pásztó, 
 
Pásztó, Vár út 61. 
Ellátható területe: Hasznos, Mátrakeresztes városrész 
 
Ellátható személyek száma: 27 fő 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
Szakmai központ helye: Pásztó, Sport út 4-6. 
Ellátható terület: Pásztói kistérség területe 
A kihelyezhető jelzőkészülék száma: 50 db. 
 
Szociális étkeztetés 
 
Pásztó, Csillag tér 16. 
Ellátható területe: Pásztó 
 
Pásztó, Vár út 61. 
Ellátható területe: Hasznos, Mátrakeresztes városrész 
 
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás: 
 
Pásztó, Csillag tér 16. 
Ellátható területe: Pásztó 
 
Családok Átmeneti Otthona: Pásztó, Rákóczi út 5.   20 férőhely 
Ellátható területe: Nógrád megye területe 

 
Pásztó, 2014. május 22. 
 
 
        Sisák Imre 
        polgármester 
            alapító szerv vezetője 
 
Záradék: 
 
Az alapító okiratot módosító okirat 2014. május 30-én lép hatályba. 
Az alapító okiratot módosító okiratot Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
………/2014. (………….) számú határozatával fogadta el. 



22..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleett  
  

AALLAAPPÍÍTTÓÓ  OOKKIIRRAATT  
  
  

PPáásszzttóó  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aazz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  22001111..  éévvii  CCXXCCVV..  ttöörrvvéénnyy  88..  §§  ((55))  
bbeekkeezzddéésséébbeenn  kkaappootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn,,  aazz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  ttöörrvvéénnyy  vvééggrreehhaajjttáássáárróóll  
sszzóóllóó  336688//22001111..  ((XXIIII..  3311..))  KKoorrmm..  rreennddeelleett  55..  §§  ((11))--((22))  bbeekkeezzddééssee  sszzeerriinnttii  ttaarrttaalloommmmaall  aazz  
aalláábbbbii  aallaappííttóó  ookkiirraattoott  aaddjjaa  kkii::  
  
AA  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvv::  
  

1.1.  Megnevezése:    Pásztói  Gondozási  Központ        Megnevezése: Pásztói Gondozási Központ
SSzzéékkhheellyyee::  33006600  PPáásszzttóó,,  SSppoorrtt  úútt  44--66..  

  
2.2.  Telephelyei  neve,  címe:  Telephelyei neve, címe:

  

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

  Hasznosi  Idősek,  és  demens  személyek  Klubja  3065  Hasznos,  Vár  út  61.  Hasznosi Idősek, és demens személyek Klubja 3065 Hasznos, Vár út 61.

  Gyermekjóléti  Szolgálat  3060  Pásztó,  Csillag  tér  16.    Gyermekjóléti Szolgálat 3060 Pásztó, Csillag tér 16.

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

  Családok  Átmeneti  Otthona  3060  Pásztó  Rákóczi  út  5.  Családok Átmeneti Otthona 3060 Pásztó Rákóczi út 5.
  

3.3.  Közfeladata:  Közfeladata:
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattaaiirróóll  sszzóóllóó  22001111..  éévvii  ttvv..  1133..  §§  ((11))  bbeekkeezzddééss  88..  ppoonnttjjaa  
sszzeerriinnttii  sszzoocciiáálliiss,,  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  sszzoollggáállttaattáássookk  ééss  eellllááttáássookk..  

  
4.4.  Alaptevékenysége:  Alaptevékenysége:

  
AA  hháázziiggoonnddoozzóó  sszzoollggáállaatt  áállttaall  vvééggzzeetttt  tteevvéékkeennyysséégg,,  aammeellyy  aa  rráásszzoorruullóókk  rréésszzéérree  aa  
llaakkáássuukkoonn  ttöörrttéénnőő  ggoonnddoozzáássssaall  öösssszzeeffüüggggééssbbeenn  mmeerrüüll  ffeell,,  jjeellzzőőrreennddsszzeerreess  
hháázziiggoonnddoozzááss,,  sszzoocciiáálliiss  ééttkkeezztteettééssbbeenn  rréésszzeessüüllőőkk  eellllááttáássaa,,  aa  nnaappppaallii  ggoonnddoozzáássrraa  
sszzoorruullóó  iiddőősseekk  rréésszzéérree  ffeennnnttaarrttootttt  kklluubb  tteevvéékkeennyysséégg,,  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  sszzoollggáállaatt  áállttaall  
vvééggzzeetttt  tteevvéékkeennyysséégg,,  ccssaallááddsseeggííttőő  sszzoollggáállttaattááss,,  iiddőősseekk  ááttmmeenneettii  eellhheellyyeezzéésséévveell  
kkaappccssoollaattooss  tteevvéékkeennyysséégg  ((eellllááttááss  ttííppuussaa::  iiddőősseekk  ggoonnddoozzóóhháázzaa)),,  iiddőősseekk  ttaarrttóóss  
eellhheellyyeezzéésséévveell  kkaappccssoollaattooss  tteevvéékkeennyysséégg  ((eellllááttááss  ttííppuussaa::  iiddőősseekk  ootttthhoonnaa))..  AA  ccssaallááddookk  
ááttmmeenneettii  ootttthhoonnaa  ffeellnnőőtttt  ééss  ggyyeerrmmeekk  eeggyyüütttteess  eellllááttáássáátt  bbiizzttoossííttjjaa  iiddeeiigglleenneess  jjeelllleeggggeell  
aazz  ootttthhoonnttaallaannnnáá  vváálltt  sszzüüllőő  kkéérreellmméérree,,  vvaallaammiinntt  lleeggffeelljjeebbbb  2211..  éélleettéévvéénneekk  
bbeettööllttééssééiigg  aa  ggyyeerrmmeekk  nnaaggyykkoorrúú  tteessttvvéérree  sszzáámmáárraa,,  hhaa  aazz  eellhheellyyeezzééss  hhiiáánnyyáábbaann  
llaakkhhaattáássuukk  nneemm  lleennnnee  bbiizzttoossííttootttt,,  ééss  aa  ggyyeerrmmeekkeett  eemmiiaatttt  eell  kkeelllleennee  vváállaasszzttaannii  
sszzüüllőőjjééttőőll,,  ccssaallááddjjááttóóll..    
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AA  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvv  aallaapptteevvéékkeennyyssééggéénneekk  kkoorrmmáánnyyzzaattii  ffuunnkkcciióókk  sszzeerriinnttii  bbeessoorroolláássaa::  
  

110022002211    IIddőősskkoorrúúaakk,,  ddeemmeennss  bbeetteeggeekk  ttaarrttóóss  bbeennttllaakkáássooss  eellllááttáássaa  
110022002222      IIddőősskkoorrúúaakk,,  ddeemmeennss  bbeetteeggeekk  ááttmmeenneettii  eellllááttáássaa  
110022003300    IIddőősseekk,,  ddeemmeennss  bbeetteeggeekk  nnaappppaallii  eellllááttáássaa  
110044001122    GGyyeerrmmeekkeekk  ááttmmeenneettii  eellllááttáássaa  
110044004422    GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  sszzoollggáállttaattáássookk  
110077005511    SSzzoocciiáálliiss  ééttkkeezztteettééss  
110077005522    HHáázzii  sseeggííttssééggnnyyúújjttááss  
110077005533    JJeellzzőőrreennddsszzeerreess  hháázzii  sseeggííttssééggnnyyúújjttááss  
110077005544    CCssaallááddsseeggííttééss  

                                      
5.5.  Illetékessége,  működési  köre:    Illetékessége, működési köre:
  

Házi  segítségnyújtás,  szociális  étkeztetés,  nappali  szociális  ellátás,  családsegítés,  Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, családsegítés,
gyermekjóléti  szolgáltatás:gyermekjóléti szolgáltatás:    PPáásszzttóó  VVáárrooss  tteerrüülleettee  
  
Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás:Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  PPáásszzttóóii  KKiissttéérrsséégg  tteerrüülleettee  
  
Családok  átmeneti  otthona:Családok átmeneti otthona:  NNóóggrráádd  mmeeggyyee  tteerrüülleettee  
  
Idősek  Átmeneti  Otthona:Idősek Átmeneti Otthona:  NNóóggrráádd  mmeeggyyee  tteerrüülleettee  
  
Idősek  Otthona:  Idősek Otthona: PPáásszzttóóii  kkiissttéérrsséégg  tteerrüülleettee  

      
6.6.  Ellátási  területe:  Ellátási területe:

  
Idősek  és  demens  személyek  nappali  ellátásaIdősek és demens személyek nappali ellátása  
  
PPáásszzttóó::  IIddőősseekk  ééss  ddeemmeennss  sszzeemmééllyyeekk  kklluubbjjaa  PPáásszzttóó,,  CCssiillllaagg  ttéérr  1166..::  4400  fféérrőőhheellyy  
ellátható  terület:ellátható terület:  PPáásszzttóó  kköözziiggaazzggaattáássii  tteerrüülleettee  
  
HHaasszznnooss::  IIddőősseekk  ééss  ddeemmeennss  sszzeemmééllyyeekk  kklluubbjjaa  HHaasszznnooss,,  VVáárr  úútt  6611..::    3300  fféérrőőhheellyy  
ellátható  terület:ellátható terület:  HHaasszznnooss,,  MMááttrraakkeerreesszztteess  vváárroossrréésszz  

  
Idősek  otthona:Idősek otthona:  PPáásszzttóó,,  SSppoorrtt  úútt  44--66..::            5577  fféérrőőhheellyy  
ellátható  terület:ellátható terület:  PPáásszzttóóii  kkiissttéérrsséégg  tteerrüülleettee  
  
Házi  segítségnyújtás:Házi segítségnyújtás:  
  
PPáásszzttóó,,  CCssiillllaagg  ttéérr  1166..  
Ellátható  területe:Ellátható területe:  PPáásszzttóó,,  
  
PPáásszzttóó,,  VVáárr  úútt  6611..  
Ellátható  területe:Ellátható területe:  HHaasszznnooss,,  MMááttrraakkeerreesszztteess  vváárroossrréésszz  
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EElllláátthhaattóó  sszzeemmééllyyeekk  sszzáámmaa::  2277  ffőő  
  
Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtásJelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
  
SSzzaakkmmaaii  kköözzppoonntt  hheellyyee::  PPáásszzttóó,,  SSppoorrtt  úútt  44--66..  
EElllláátthhaattóó  tteerrüülleett::  PPáásszzttóóii  kkiissttéérrsséégg  tteerrüülleettee  
AA  kkiihheellyyeezzhheettőő  jjeellzzőőkkéésszzüülléékk  sszzáámmaa::  5500  ddbb..  
  
Szociális  étkeztetésSzociális étkeztetés  
  
PPáásszzttóó,,  CCssiillllaagg  ttéérr  1166..  
Ellátható  területe:Ellátható területe:  PPáásszzttóó  
  
PPáásszzttóó,,  VVáárr  úútt  6611..  
Ellátható  területe:Ellátható területe:  HHaasszznnooss,,  MMááttrraakkeerreesszztteess  vváárroossrréésszz  
  
Gyermekjóléti  és  családsegítő  szolgáltatás:Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás:  
  
PPáásszzttóó,,  CCssiillllaagg  ttéérr  1166..  
Ellátható  területe:Ellátható területe:  PPáásszzttóó  
  
Családok  Átmeneti  Otthona:Családok Átmeneti Otthona:  PPáásszzttóó,,  RRáákkóócczzii  úútt  55..      2200  fféérrőőhheellyy  
Ellátható  területe:Ellátható területe:  NNóóggrráádd  mmeeggyyee  tteerrüülleettee  

  
7.7.  Az  alapító  szerv  neve,  székhelye:    Az alapító szerv neve, székhelye:

PPáásszzttóó  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt,,  33006600  PPáásszzttóó,,  KKööllccsseeyy  FF  úútt  3355..  
  

8.8.  Irányító  szerv  megnevezése,  székhelye:  Irányító szerv megnevezése, székhelye:
PPáásszzttóó  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee,,  33006600  PPáásszzttóó,,  KKööllccsseeyy  FF  úútt  3355..  

  
9.9.  A  fenntartó  neve  és  székhelye:  Pásztó  Városi  Önkormányzat,      A fenntartó neve és székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat,

33006600  PPáásszzttóó,,  KKööllccsseeyy  FF  úútt  3355..  
  

10.10.  Gazdálkodási  besorolása:  Gazdálkodási besorolása:
ÖÖnnáállllóóaann  mműűkkööddőő  ééss  ggaazzddáállkkooddóó  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvv..    
  

11.11.  Vezetőjének  megbízási  rendje:  Vezetőjének megbízási rendje:
AA  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvv  vveezzeettőőjjéétt  aazz  iirráánnyyííttóóii  jjooggookkaatt  ggyyaakkoorrllóó  sszzeerrvv  bbíízzzzaa  mmeegg,,  aa  
kköözzaallkkaallmmaazzoottttaakk  jjooggáálllláássáárróóll  sszzóóllóó  11999922..  éévvii  XXXXXXIIIIII..  ttöörrvvéénnyy  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  KKjjtt..))  
2233..  §§  aallaappjjáánn  ééss  vvééggrreehhaajjttáássii  rreennddeelleettee((ii))bbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  sszzaabbáállyyookk  sszzeerriinntt..  AA  
kkiinneevveezzééss  hhaattáárroozzootttt  iiddőőrree  sszzóóll..  

  
12.12.  Foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszonyok  megjelölése:  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
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AAzz  iinnttéézzmméénnyy  ffeellaaddaattaaiitt  kköözzaallkkaallmmaazzoottttaakk  ((kköözzaallkkaallmmaazzoottttii  jjooggvviisszzoonnyy))  llááttjjáákk  eell  aa  KKjjtt..  
ééss  vvééggrreehhaajjttáássii  rreennddeelleettee((ii))bbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  sszzaabbáállyyookk  sszzeerriinntt..  

  
13.13.  Vállalkozási  tevékenységének  felső  határa  a  módosított  kiadási  előirányzatok  

arányában:  
Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok
arányában:

VVáállllaallkkoozzáássii  tteevvéékkeennyyssééggeett  nneemm  vvééggeezz..  
  

14.14.  Alaptevékenységének  ellátását  szolgáló  vagyon:  Alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon:
  
33006600  PPáásszzttóó,,  CCssiillllaagg  ttéérr  1166..  sszzáámm  aallaattttii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttuullaajjddoonnbbaann  lléévvőő  773311..  hhrrsszz..  
ééppüülleett..  
33006655  HHaasszznnooss,,  VVáárr  úútt  6611..  sszzáámm  aallaattttii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttuullaajjddoonnbbaann  lléévvőő  33001177..  hhrrsszz..  
ééppüülleett..  
33006600  PPáásszzttóó,,  SSppoorrtt  úútt  44--66..  sszzáámm  aallaattttii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttuullaajjddoonnbbaann  lléévvőő  111122//11..  hhrrsszz  
ééppüülleett..  
33006600  PPáásszzttóó  RRáákkóócczzii  úútt  55..  sszzáámm  aallaattttii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttuullaajjddoonnbbaann  lléévvőő  22335522//22..  hhrrsszz..  
ééppüülleettbbeenn  lléévvőő  226677,,2277  mm22  aallaapptteerrüülleettűű  ccssaallááddookk  ááttmmeenneettii  ootttthhoonnaakkéénntt  mműűkkööddtteetteetttt  
ééppüülleettrréésszz..  
  
AAzz  iinnttéézzmméénnyy  hhaasszznnáállaattáábbaann  lléévvőő  iinnggóóssáággookkaatt  aa  lleellttáárr  ttaarrttaallmmaazzzzaa..    
AAzz  iinnttéézzmméénnyy  aa  rreennddeellkkeezzéésséérree  áállllóó  vvaaggyyoonnttáárrggyyaakkaatt  aallaappffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássááhhoozz  
sszzaabbaaddoonn  hhaasszznnáállhhaattjjaa..    

  
  
PPáásszzttóó,,  22001144..  mmáájjuuss    
              ………………………………………………………………………………..  

                                                                                                                                                                        SSiissáákk  IImmrree  
                            ppoollggáárrmmeesstteerr  

aallaappííttóó  sszzeerrvv  vveezzeettőőjjee  
  
Záradék:Záradék:    
  
JJeelleenn  aallaappííttóó  ookkiirraatt  22001144..  mmáájjuuss  3300..  nnaappjjáávvaall  lléépp  hhaattáállyybbaa,,  eezzzzeell  eeggyyiiddeejjűűlleegg  aa  PPáásszzttóó  VVáárroossii  
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettéénneekk  111111//22001133..  ((VV..  2299..))  sszzáámmúú  hhaattáárroozzaattttaall  eellffooggaaddootttt  
eeggyyssééggeess  sszzeerrkkeezzeettűű  aallaappííttóó  ookkiirraattaa  hhaattáállyyáátt  vveesszzttii..  
  
AAzz  aallaappííttóó  ookkiirraattoott  PPáásszzttóó  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee  ……....//22001144..  ((…………....))  
sszzáámmúú  hhaattáárroozzaattáávvaall  ffooggaaddttaa  eell..  
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