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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országgyűlés 2012. október 8-i ülésnapján elfogadta a muzeális intézményekről, 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
módosítását. 
A módosítás értelmében a jelenleg állami fenntartású megyei múzeumi szervezetek 2013. 
január 1-jével megszűnnek, tagintézményeik a területileg illetékes települési önkormányzat 
fenntartásába kerülnek. 
Ez év október közepén tárgyalást folytattunk L. Simon László kultúráért felelős államtitkárral 
annak érdekében, hogy a Pásztói Múzeum a törvényben foglaltaktól eltérően kerüljön a 
Természettudományi Múzeum fenntartásába, annak filiájaként. A hosszú egyeztetés végén az 
államtitkár jelezte, hogy indítványunk elfogadására nem igen lát esélyt. 
Annyit tudott ígérni, hogy megvizsgálja az intézmény szakmai és pénzügyi kondícióit, s ha 
esély mutatkozik a változtatásra, jelezni fog. Ez a mai napig nem történt meg.  
Megérkezett viszont Hammerstein Judit helyettes államtitkár levele, amely a fenntartói jog 
átadás-átvételének kezdeményezéséről szól, s melyhez csatolták az ehhez kapcsolódó 
megállapodás tervezetét. 
November 7-én dr. Bene Orsolya közgyűjteményi referens tájékoztatójában jelezte, hogy az 
intézmény alapító okiratát az új fenntartónak november 16-ig kell elkészíteni. 
Ezt a határidőt jogszabályban eddig nem találtuk. Kötelezettség a megállapodás elfogadására 
van, annak időpontja 2012. december 15. 
Javaslatunk szerint a Pásztói Múzeum a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ tagintézményeként kerül az önkormányzat fenntartásába. A múzeum tevékenysége, 
mérete, alkalmazotti  létszáma ismeretében ez a javaslat indokolt. 
A helyettes államtitkár is erre utal levelében, idézve a törvényi szöveget, miszerint „a 
tizenötezer fő alatti lakosságszámú településeken – a feladatellátás veszélyeztetése nélkül – a 
települési önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosításával és a közművelődés támogatásával összefüggő feladatait közös szervezetben 
láthatja el, ami megkönnyíti az átvett intézmények integrálását a település kulturális 
intézményhálózatában.” 
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem  elő. 
 
 I. Határozati javaslat 

a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete  a Teleki László Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ Módosító Okiratát az 1. sz.  melléklet szerint fogadja el. 

b) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Teleki László Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint fogadja el egységes 
szerkezetben. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: szövegszerűen 

 
Pásztó, 2012. november 13. 
                                                                                                             Bartus László 
                                                                                                             osztályvezető 
A határozati javaslat törvényes! 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 



 

 

1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2012. (V. 24.) számú határozatával kiadott, 
a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására 
kerül sor. 
 

1. Az alapító okirat 3. pontjának a „910200 Múzeumi tevékenység” szakágazati számmal 
egészül ki. 

2. Az alapító okirat 4. pontja az alábbi tagintézményekkel egészül  ki: 
 „Pásztói Múzeum  3060 Pásztó, Múzeum tér 5.  
 Oskolamester ház  3060 Pásztó, Múzeum tér 6.” 

3. Az alapító okirat 5. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
„A Pásztói Múzeum illetékessége, működési területe, gyűjtőhelye: Nógrád megye 
közigazgatási területe”. 

4. Az alapító okirat 6. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
„A Kultv. 42. § és 47. §-ai alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott 
anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, 
tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon 
történő bemutatásáról, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról. 
Gyűjti és feldolgozza a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javakat.  
Rendszerezi, és különböző formában bemutatja, hozzáférhetővé teszi a 
nyilvántartásába vett kulturális javakat. 
Gondoskodik a nyilvántartásában és kezelésében lévő kulturális javak biztonságos 
őrzéséről, szakszerű kezeléséről, restaurálásáról-konzerválásáról. 
A kulturális javakat jogszabályban rögzített módon kölcsönzi, cseréli. 
Letétként megőrzi a gyűjtőkörébe tartozó, más tulajdonában lévő kulturális javakat. 
A gyűjteményi munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató, feldolgozó, 
rendszerező tevékenységet végez, valamint ennek eredményeit közzéteszi. 
Biztosítja az őrizetében lévő kulturális javakban való kutatás feltételeit, a külső 
kutatóknak hagyományos és elektronikus szolgáltatásokat nyújt, lehetővé teszi a 
könyvtárhasználatot. 
Közönségkapcsolati, közművelődési tevékenységet folytat az általános és a szakmai 
műveltség növelése céljából, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart.” 

Ugyanezen pontban az „Alkalmazott szakfeladatok” felsorolás az alábbi 
szakfeladatokkal egészül ki: 
„581100 Könyvkiadás 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása” 



 

 

5. Az alapító okirat 10. pontja 11. pontra változik, és ezáltal a sorszámozás eggyel 
növekszik. 
Új 10. pontként „A  Pásztói Múzeum szakmai besorolása: Tematikus múzeum” szöveg 
szerepel. 

6. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiakkal egészül ki. 
 „3060 Pásztó, Múzeum tér 5. sz. alatti Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd 
Egyesített Apátsága Zirc tulajdonában álló ingatlan. 

 3060 Pásztó, Múzeum tér 6. sz. alatti állami tulajdonú 59 hrsz. épület.” 

 
Pásztó, 2012. november   
 
 

 ………………………….. 
                                                                                                             Sisák Imre 

            polgármester 
               alapítói jogokat gyakorló 
                       szerv vezetője 

 
 
 
 
 
Záradék: A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Módosító Okiratát 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ………/2012. (……..) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
E határozat 2013. január 1-én, vagy ettől későbbi törzskönyvi nyilvántartásba vétel esetén 
annak napján lép hatályba.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. sz. melléklet 
 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
1. A költségvetési szerv alapítói jogokat gyakorló irányító szervének neve és székhelye:  
            Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.  

 
2. A költségvetési szerv neve:  Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ  

          rövid neve:  Könyvtár és Művelődési Központ 
 

3. A költségvetési szerv székhelye: Pásztó, Nagymező u. 3. 
  Az intézmény adószáma: 16779426-2-12 
 Az intézmény alaptevékenysége szakágazati száma:  

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
910200 Múzeumi tevékenység 
 

4. A költségvetési szervhez tartozó tagintézmény: 
            Művelődési Központ  3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14. 
            Csohány Galéria  3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 Gaál István Emlékszoba   3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 Turisztikai Fogadó  3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 Pásztói Múzeum  3060 Pásztó, Múzeum tér 5.  
 Oskolamester ház  3060 Pásztó, Múzeum tér 6. 
 
 A költségvetési szervhez tartozó telephelyek: 
            Klubkönyvtár  3065 Hasznos, Alkotmány út 155. 
            Klubkönyvtár  3082 Mátrakeresztes, Kékesi u.104. 
 
5. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Pásztó Város területe 

A Pásztói Múzeum illetékessége, működési területe, gyűjtőhelye: Nógrád megye 
közigazgatási területe 

 
6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: 
Az intézmény közfeladatát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak szerint látja el. 
A könyvtári, valamint művelődési otthoni tevékenység integrálása, elsősorban a szellemi 
potenciál mobilizálása, a közművelődési feladatok célirányosabb és kiegyensúlyozottabb 
ellátása érdekében.  
A Kultv. 42. § és 47. §-ai alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott 
anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, 
tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon 
történő bemutatásáról, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról. 
Gyűjti és feldolgozza a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javakat.  
Rendszerezi, és különböző formában bemutatja, hozzáférhetővé teszi a nyilvántartásába 
vett kulturális javakat. 
Gondoskodik a nyilvántartásában és kezelésében lévő kulturális javak biztonságos 
őrzéséről, szakszerű kezeléséről, restaurálásáról-konzerválásáról. 
A kulturális javakat jogszabályban rögzített módon kölcsönzi, cseréli. 



 

 

Letétként megőrzi a gyűjtőkörébe tartozó, más tulajdonában lévő kulturális javakat. 
A gyűjteményi munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató, feldolgozó, 
rendszerező tevékenységet végez, valamint ennek eredményeit közzéteszi. 
Biztosítja az őrizetében lévő kulturális javakban való kutatás feltételeit, a külső 
kutatóknak hagyományos és elektronikus szolgáltatásokat nyújt, lehetővé teszi a 
könyvtárhasználatot. 
Közönségkapcsolati, közművelődési tevékenységet folytat az általános és a szakmai 
műveltség növelése céljából, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart. 

Alkalmazott szakfeladatok: 
 841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési  szerveikkel 

 910123  Könyvtári szolgáltatások  
 910203  Múzeumi kiállítási tevékenység 
 910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

       890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
     közfoglalkoztatása 

 890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
 680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

581100 Könyvkiadás 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 

 
7. A költségvetési szervet fenntartó neve és címe: 
 Pásztó Városi Önkormányzat - 3060 Pásztó, Kölcsey F. u 35. 
 
8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
 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. 

 
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
            Önállóan működő költségvetési szerv. 
            A költségvetési szerv jogi személy. 
            A költségvetési szerv pénzügyi- gazdasági feladatait az Intézmények Pénzügyi és   
            Ellátó Szervezete végzi. 
 
10. A Pásztói Múzeum szakmai besorolása:  
           Tematikus múzeum 
 
11. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  

 Az intézmény feladatait közalkalmazottak látják el a Kjt. és végrehajtási rendelete(i)-
ben meghatározott szabályok szerint. 

 
 
 



 

 

12. Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon:  
 3060 Pásztó, Deák F. út 14. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 162 számú 

tulajdoni lap, 65/1 hrsz. épület belső udvarral, telek alapterülete 2124 m2.  

 3065 Hasznos, Alkotmány u. 155. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 3437 hrsz. 
alatti épület. A telek alapterülete 203 m2. 

 3082 Mátrakeresztes, Kékesi u. 104. sz. alatti, 4833 hrsz. épület. A telek alapterülete 
270 m2 (237 m2, -27 m2 más célú, rendelő). 

 3060 Pásztó, Nagymező u. 3 sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő épület, az 
épület oldalbejárata felől megközelíthető rész kivételével (alagsorból: 66,32 m2, 
földszinti részből: 193,32 m2). 

 3060 Pásztó, Múzeum tér 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 62 hrsz. épület. 

 3060 Pásztó, Múzeum tér 5. sz. alatti Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-
Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc tulajdonában álló ingatlan. 

 3060 Pásztó, Múzeum tér 6. sz. alatti állami tulajdonú 59 hrsz. épület. 

Az intézmény használatában lévő ingóságokat a leltár tartalmazza.  
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat közművelődési feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja.  
 
13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa  a  módosított kiadási  
      előirányzatok arányában: 
      Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
14. Az intézmény általános jogutódja:  

A Képviselő-testület a 104/2012 (V. 24.) számú, az 56/2012. (III.29.) számú, a 
63/2011. (III.24.) számú, a 168/2009.(V. 28.) számú, az 54/2009.(II.16.) számú, a 
303/2008.(IX.25.)számú , a 198/2008.(VI.26.) számú, az 51/ 2008. (II.21.) számú, a 
276/2005.(XII.1.) számú, a 207/2001.(XI.27.) számú, a 132/1995.(VIII.15.) számú, a 
16/1993.(III.30.) számú határozata alapján az intézmény általános jogutódja a Pásztó 
Községi Tanács által a Lovász József Művelődési Központ, valamint az 1971-től 
Nagyközségi Járási Könyvtár, később Teleki László Városi Könyvtár elnevezésű 
intézménynek.                                                     

  
 
Pásztó, 2012. november   
 
                                                                                                     ………………………….. 
                                                                                                                 Sisák Imre 

                polgármester 
                     alapító szerv vezetője 

 
 
Záradék: A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Alapító Okiratát Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ………/2012. (……..) számú határozatával hagyta 
jóvá. 
E határozat 2013. január 1-én, vagy ettől későbbi törzskönyvi nyilvántartásba vétel esetén 
annak napján lép hatályba. 

 


