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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az IPESZ és a Margit Kórház Alapító Okiratainak legutóbbi módosítását 
követően jelezte a Magyar Államkincstár, hogy jogszabályváltozás miatt további 
változtatásokra is szükség van. Módosult az Államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, az Államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény. Hatályon kívül helyezték a Költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt.  
 
Ezek alapján lényegi változás, hogy  

- megszűnik a tevékenység jellege szerinti besorolás 
- megszűnik a kiegészítő és kisegítő tevékenység 
- a feladatellátási funkcióhoz kapcsolódó besorolás új elnevezése: 

gazdálkodási jogkör.  
 
Fentiek alapján javaslom a két alapító okirat módosítását.  
 
 
 
Pásztó, 2010. december 22. 
 
 
 
 
 
         Bartus László  
         osztályvezető  
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I. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az IPESZ Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:  
 

1.) Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

„Védőnői tanácsadó Pásztó, Semmelweis u. 15-17.”  
 

2.) Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, 
alapításának célja, 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 
841901Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
             társulások elszámolásai 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,  
             ellátása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  
 
    ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 
 

 Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
841901    Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
                társulások elszámolásai 
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 

 



 - 4 - 

    IPESZ 
 

 Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  
             igazgatási tevékenysége 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések  
             ellenőrzése területi szinten 
841169 M.n.s. (máshova nem sorolható) egyéb kiegészítő  
             szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
             társulások elszámolásai 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 
     HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG  

 
 Alaptevékenységi szakfeladatok: 

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

 
TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
  
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
             társulások elszámolásai 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység  
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek  
              működtetése” 

  
3.) Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
„A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
 Önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv. 
 A költségvetési szerv jogi személy.” 

 
4.) Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a 
szerv kiadásaiban: 

 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.” 

 
5.) Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az IPESZ Alapító 

Okiratát az alábbiak szerint fogadja el egységes szerkezetben. 
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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.  
 Alapítás ideje: 1998. július 1.  
 
2.  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 

 
3.  A költségvetési szerv székhelye:  3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.  
 
4.  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. 

 
5.  A költségvetési szerv működési köre: 
 

 Pásztó város területe értelemszerűen a gazdálkodási körbe bevont intézmények 
működési területét figyelembe véve. 

 
6.  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, 
 alapításának célja, 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 
841901Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
             társulások elszámolásai 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,  
             ellátása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  
 
    ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 

 Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
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841901    Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
                társulások elszámolásai 
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 

 
    IPESZ 

 Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  
             igazgatási tevékenysége 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések  
             ellenőrzése területi szinten 
841169 M.n.s. (máshova nem sorolható) egyéb kiegészítő  
             szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
             társulások elszámolásai 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 
     HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG  

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

 
TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
  
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
             társulások elszámolásai 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység  
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek  
              működtetése 

  
7.  A költségvetési szervet fenntartó neve és címe: 
 
 Pásztó Városi Önkormányzat  
 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.  
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8. Az intézmény felügyeleti szerve: 
 
Pásztó Város 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. 

 
9. A költségvetési szerv vezetője: 
 

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

 
10. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
 
 Önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv. 
 A költségvetési szerv jogi személy. 
 
11. Az intézmény feladatait közalkalmazottak látják el a Kjt. és  
 végrehajtási rendeleteiben meghatározott szabályok szerint. 
 
12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a 

szerv kiadásaiban: 
 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja Pásztó Város 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, valamint a 
318/2010./XI.25./ számú határozatában szereplő intézménynek. 

 
Záradék:  
 Ez az alapító okirat 2011. január 1-jén lép hatályba. Az IPESZ alapító okiratát 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …………./2010.(……….) számú 
határozatával elfogadta. 

 
Pásztó, 2010. december 22. 
        ……………………………… 
         alapító szerv vezetője 
          Sisák Imre  
                 polgármester  
A határozati javaslat törvényes! 

 
 
  Dr. Tasi Borbála  
 címzetes főjegyző 
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II. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Margit Kórház Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:  
 

1.) Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

„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” 

 
2.) Az Alapító Okirat 6. pontjában szereplő alkalmazott szakfeladatok a 

következők:  
 

„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” 

 
3.) Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
„„AA  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvv  ggaazzddáállkkooddáássii  bbeessoorroolláássaa::  

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

4.) Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
  
„„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.” 

 
5.) Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Margit Kórház  

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 
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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. 

 
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” 

 
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::  
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--  öönnáállllóóaann  mműűkkööddőő  ééss  ggaazzddáállkkooddóó  kköözzsszzoollggáállttaattóó  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./ sz. határozatában,  a 273/2009.(VII.30.) számú 
határozatában,  valamint a 319/2010./XI.25./ számú határozatában szereplő  
intézménynek. 

 
Záradék:  
 Ez az alapító okirat 2011. december 1-jén lép hatályba. A Margit Kórház alapító 

okiratát Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ………./2010. (……….) 
számú határozatával elfogadta. 

 
 
Pásztó, 2010. december 22. 
        ……………………………… 
         alapító szerv vezetője 
          Sisák Imre  
                 polgármester  
A határozati javaslat törvényes! 

 
 
 
  Dr. Tasi Borbála  
 címzetes főjegyző 


