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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Képviselő-testület 87/2016. (IV. 21.) számú határozatában döntött arról, hogy a Pásztói 
Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete (IPESZ) által végzett feladatok költséghatékonyabb 
ellátása érdekében meg kell vizsgálni a szervezet más formában való működtetésének 
lehetőségét és 2016. május 31-ig javaslatot kell tenni az intézmény átszervezésére.  
 
Az új választási ciklus indulása óta eltelt másfél évben azt a tapasztalatot összegezhetjük, 
hogy az IPESZ által ellátott feladatok az intézmények fenntartója, azaz az önkormányzat 
számára nem átláthatóak, a működésének hatékonysága nem elégséges, a feladatok a 
kelleténél több csatornán keresztül realizálódnak. A racionálisabb feladatellátás érdekében 
indokolt a fenntartó és intézmények közötti szinteket csökkenteni. 
Jelenleg a szintek a következők: 
 
intézmények → IPESZ → Hivatal intézményirányítás és pénzügyi szakosztályai → fenntartó 
önkormányzat 
Egy szint kiiktatásával megszűnik egy fölösleges áttétel, gyorsul és hatékonyabbá, 
átláthatóbbá válik a feladatellátás. 
 
Az IPESZ alapfeladataként látja el az önkormányzati intézmények pénzügyi, gazdálkodási 
feladatait, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat, működteti a védőnői szolgálatot és 
feladatkörébe tartozik két köznevelési intézmény működtetése. 
Ezek közül az intézmények pénzügyi, gazdálkodási feladatait, a köznevelési intézmények 
működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 
feladatokat integrálhatjuk a Hivatal intézményirányítási és pénzügyi szakosztályainak 
feladatkörébe.  

A gazdálkodási feladatokat ellátó közalkalmazottak áthelyezéssel kerülnek át a Polgármesteri 
Hivatal szervezetébe, ahol a továbbiakban köztisztviselőként látják el feladatukat.  

A köznevelési intézményekben dolgozó, karbantartási, takarítási feladatokat ellátó 
munkavállalók szintén áthelyezéssel kerülnek az önkormányzat alkalmazásába, mint 
közalkalmazottak. 

A védőnői szolgálat, mint tagintézmény a Pásztói Gondozási Központ szervezetébe 
integrálódik. 
 
A fentiek szerint javasolt döntést követően a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket a 
Képviselő-testület júniusi ülésére terjesztjük be, melynek alapján 2016. június 30-ig lezajlik 
az átszervezés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Intézmények 
Pénzügyi Ellátó Szervezete átszervezéséről szóló javaslatot, s az alábbiak szerint dönt: 
 
1. A hatékonyabb, átláthatóbb feladatellátás érdekében az Pásztói Intézmények Pénzügyi 

Ellátó Szervezetét (továbbiakban: IPESZ) 2016. június 30. napjával megszünteti. 
 

2. Az IPESZ feladatai közül az intézmények pénzügyi, gazdálkodási feladatait, a 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a köznevelési intézmények 
működtetésével kapcsolatos feladatokat a Pásztói Polgármesteri Hivatal alapfeladatai 
körébe integrálja. 
 

3. A védőnői szolgálatot a továbbiakban a Pásztói Gondozási Központ működteti. 
 

4. A döntés végrehajtásához a Képviselő-testület 2016. júniusi ülésére be kell terjeszteni: 
a. az IPESZ megszüntető okiratát, 
b. a Pásztói Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását, 
c. a Pásztói Gondozási Központ alapító okiratának módosítását. 

 
5. A polgármester és az IPESZ vezetője a 4. pontban foglaltakkal párhuzamosan 

gondoskodjon az IPESZ közalkalmazottai vonatkozásában a Polgármesteri Hivatalnál, 
illetve az önkormányzatnál történő állásfelajánlás lehetőségéről, az azt elfogadók 
áthelyezéséről, illetőleg a Kjt. alapján szükséges egyéb intézkedésekről. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: szöveg szerint 
 

 
 
 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

 
 

Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor 
        jegyző 
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