
 
 
Szám: 1- 106 /2011. 
 
 
 
 

      A határozat meghozatala egyszerű           
      szavazattöbbséget igényel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JAVASLAT 
 

a Pásztói Múzeum működtetését érintő, a megyei közgyűlés által 
megfogalmazott indítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült:  Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. júniusi ülésére  
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető  
Tárgyalja:  Intézményirányítási és Szociális Bizottság,  

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Javaslatot készítette: Bartus László osztályvezető 

Városi  Polgármesteri  Hivatal 

  3060 Pásztó,  Kölcsey F. u. 35. 
  (06-32) *460-155  Fax: (06-32) 460-918 
E-mail: forum@paszto.hu 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke levélben fordult önkormányzatunkhoz 
a Pásztói Múzeum további működtetésével kapcsolatban. Levelében arra kéri 
önkormányzatunkat nyilatkozzon arról, hogy 2011. évben és azt követően minden évben 
járuljon hozzá a Pásztói Múzeum működési költségeihez, mert csak ebben az esetben lehet 
biztosítani a 2/2010. (I.14.) OKM rendeletnek megfelelően az intézmény tematikus múzeumi 
státuszának megtartását.  
Amennyiben ezt Pásztó Város nem tudja vállalni, azaz 2011. évben 8,5 millió forintot, 2012-
től évente13,5 millió forintot működési támogatásként az intézmény fenntartásához nem tud 
biztosítani, a Pásztói Múzeum a továbbiakban muzeális gyűjtemény vagy kiállítóhely 
státuszban tud tovább működni. 
A Megyei Önkormányzat által meghatározott támogatási igényt, annak jelentős mértéke és 
Pásztó város jelenlegi pénzügyi helyzete miatt nem tudja kielégíteni. Mindazonáltal kéri a 
megyei önkormányzatot, hogy vizsgálja felül álláspontját, s lehetőségeihez mérten tegyen 
meg mindent annak érdekében, hogy a Pásztói Múzeum megtarthassa jelenlegi státuszát. 

Határozati javaslat 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének álláspontját, miszerint a Pásztói Múzeum jelenlegi tematikus 
múzeumi státuszát csak akkor tudja megtartani, amennyiben Pásztó Város Önkormányzata 
jelentős pénzügyi támogatást tud az intézményegység működtetéséhez biztosítani. 
Tekintettel a város jelenlegi pénzügyi helyzetére, az előre látható (nem javuló) pénzügyi 
kondíciókra, nem tudja vállalni a Pásztói Múzeum működtetéséhez a 8,5 millió forintos, a 
további években pedig  13,5 millió forintos többletkiadás biztosítását. 
Mindazonáltal kéri Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlését, hogy vizsgálja felül korábbi 
álláspontját, és lehetőségei szerint tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Pásztói 
Múzeum megtarthassa jelenlegi tematikus múzeumi státuszát. 

Felelős:      polgármester 
Határidő:   a közgyűlés értesítésére 2011. július 05.  

Pásztó, 2011. június 22. 
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A határozati javaslat törvényes! 
 
 
   Dr. Tasi Borbála 

címzetes főjegyző   
 


