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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Ez év január 1-jétől az önkormányzat kötelező feladata a település területén működő 
közoktatási intézmények ellátottjainak étkeztetése. A költségvetés koncepciójában már 
érintettük ezt a kérdést, illetve javasoltuk, hogy a feladatot egy önkormányzati fenntartású 
intézmény, az Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete lássa el.  
Ennek feltétele az intézmény alapító okiratának módosítása, melyre ez úton teszek javaslatot. 
 
Szintén a költségvetés tárgyalásánál, illetve a múzeum átvételéről szóló előterjesztés kapcsán 
jeleztük, hogy az önálló intézményként alapított Pásztói Múzeum feladatkörébe kell helyezni 
a jelenleg Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által gondozott Csohány 
Galéria és a Gaál István Emlékszoba működtetését. Az előterjesztésben erre is javaslatot 
teszünk. 
  
A módosításnál a fentieken túl figyelemmel voltunk a Magyar Államkincstár korábbi Pásztó 
Városi Önkormányzat Óvodáját és a Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskoláját érintő 
észrevételeire is, melynek alapján kisebb pontosításokat is elvégeztünk az alapító okiraton. 
 
 

I. Határozati javaslat 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete  az Intézmények Pénzügyi 
Ellátó Szervezete Módosító Okiratát az 1. sz.  melléklet szerint fogadja el. 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete az Intézmények Pénzügyi Ellátó 
Szervezete Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint fogadja el egységes 
szerkezetben. 

 
3. A határozat rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: szövegszerűen 

 
Pásztó, 2013. január 17. 
 
                                                                                                             Bartus László 
                                                                                                             osztályvezető 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
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II. Határozati javaslat 

1. a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete  a Pásztói Múzeum Módosító 
Okiratát az 3. sz.  melléklet szerint fogadja el. 

b)Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztói Múzeum Alapító 
Okiratát a 4. sz. melléklet szerint fogadja el egységes szerkezetben. 
 

2. a) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete  a Teleki László Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ Módosító Okiratát az 5. sz.  melléklet szerint 
fogadja el. 

b) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete  a Teleki László Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ Alapító Okiratát az 6. sz. melléklet szerint 
fogadja el egységes szerkezetben. 

 
 
 
 
Pásztó, 2013. január 17. 
 
                                                                                                             Bartus László 
                                                                                                             osztályvezető 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
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1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 309/2012. (XII. 27) számú határozatával 
kiadott, az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására kerül 
sor. 
 

1. Az alapító okiratba bevezető szövegként az alábbi szövegrész kerül: 

„Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az Intézmények Pénzügyi és 
Ellátó Szervezete alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki”. 

 
2. Az alapító okirat 1. pontjában pontosításra kerül a közterület jellege: 

„3060 Pásztó, Kölcsey F. út. 35.” 
 

3. Az alapító okirat 3. pontjában pontosításra kerül a közterület jellege: 

„3060 Pásztó, Kölcsey F. út. 35.” 
 

4. Az alapító okirat 4. pontjában pontosításra kerül a közterület jellege: 

„Védőnői tanácsadó Pásztó, Semmelweis utca. 15-17.  
Védőnői tanácsadó Hasznos, Alkotmány út. 226. 
Védőnői tanácsadó Mátrakeresztes, Kékesi út. 104. 
Központi háziorvosi ügyelet Pásztó, Nagymező utca. 6.”   

 
5. Az alapító okirat 6. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Pásztó Városi Önkormányzat köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi és 
muzeális intézményeinek a pénzellátása, gazdasági feladatainak ellátása. 
Védőnői szolgálat működtetése. 
A háziorvosi szolgáltatásokhoz kapcsolódó központi ügyeleti szolgáltatás. 
Köznevelési intézmények ellátottjainak étkeztetése. 

 
6. Az alapító okirat 6. pontjában szereplő ÁLTALÁNOS ISKOLA és annak 

alaptevékenységi szakfeladatai, valamint az ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG és 
annak alaptevékenységi szakfeladatai törlésre kerülnek. 

 
7. Az alapító okirat 6. pontjában az „IPESZ Alaptevékenységi szakfeladatok” az alábbi 

szakfeladatokkal egészül ki: 
2013. január 1-jétől: 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés (Nógrád Megyei Egységes   
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon) 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés (Nógrád Megyei Egységes   
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, 
Pásztó területén működő általános iskola, középiskola) 
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562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése (Nógrád Megyei Egységes   
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, 
Pásztó területén működő kollégium) 

 

8. Az alapító okirat 7. pontjában pontosításra kerül a közterület jellege: 

„3060 Pásztó, Kölcsey F. út. 35.” 
 

9. Az alapító okirat 8. pontjában pontosításra kerül a közterület jellege: 

„3060 Pásztó, Kölcsey F. út. 35.” 
 

10. Az alapító okirat 13. pontja törlésre kerül. 

 

  

                                                          
Pásztó, 2013. január 17. 
 
 
 

 
                                                                                                            Sisák Imre 

            polgármester 
                 alapítói szerv vezetője 

 
 
 
 
Záradék: Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Módosító Okiratát Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2012. (……..) számú határozatával fogadta el. 
E határozat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba, de rendelkezéseit 
2013. január 1-jétől kell alkalmazni. 
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2. sz. melléklet 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
„Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az Intézmények Pénzügyi és Ellátó 
Szervezete alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki”. 
 
 
1. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3060 Pásztó, Kölcsey F. út. 35. 
 

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 intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

 
3.  A költségvetési szerv székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út. 35. 
 
4. A költségvetési szervhez tartozó tagintézmények/telephelyek: 

Védőnői tanácsadó Pásztó, Semmelweis utca. 15-17.  
Védőnői tanácsadó Hasznos, Alkotmány út. 226. 
Védőnői tanácsadó Mátrakeresztes, Kékesi út. 104. 
Központi háziorvosi ügyelet Pásztó, Nagymező utca. 6.   
         

5.   A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 
Pásztó város területe értelemszerűen a gazdálkodási körbe bevont intézmények 
működési területét figyelembe véve. 

 
6.  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: 

Pásztó Városi Önkormányzat köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi és 
muzeális intézményeinek a pénzellátása, gazdasági feladatainak ellátása. 
Védőnői szolgálat működtetése. 
A háziorvosi szolgáltatásokhoz kapcsolódó központi ügyeleti szolgáltatás. 
Köznevelési intézmények ellátottjainak étkeztetése. 

  
ÓVODA 

 Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

6 



561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  
       890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
     közfoglalkoztatása 

 890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
 680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
IPESZ 

 Alaptevékenységi szakfeladatok: 
  

841169 M.n.s. (máshova nem sorolható) egyéb kiegészítő szolgáltatások 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
 
2013. január 1-jétől: 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés (Nógrád Megyei Egységes 

 Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon) 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés (Nógrád Megyei Egységes 

 Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó 
 területén működő általános iskola, középiskola) 

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése (Nógrád Megyei Egységes 
 Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó 
 területén működő kollégium) 

 
TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

Alaptevékenységi 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 
 
PÁSZTÓI MÚZEUM 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 

581100 Könyvkiadás 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység  
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
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7.  A költségvetési szervet fenntartó neve és címe: 
 Pásztó Városi Önkormányzat  
 3060 Pásztó, Kölcsey F. út. 35.  
 
 
8. Az intézmény felügyeleti szervének megnevezése, székhelye: 

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. 
3060 Pásztó, Kölcsey F. út. 35. 

 
9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

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

 
10. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 A költségvetési szerv jogi személy. 
 
11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 
            Az intézmény feladatait közalkalmazottak látják el a Kjt. és végrehajtási rendeleteiben  

meghatározott szabályok szerint. 
 
12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
 előirányzatok arányában: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
 
 
Pásztó, 2013. január 17.                                        

  
 

                                                                                                            Sisák Imre 
            polgármester 

                 alapítói szerv vezetője 
 

 
 
Záradék: Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Alapító Okiratát Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2012. (……..) számú határozatával fogadta el. 
E határozat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba, de rendelkezéseit 
2013. január 1-jétől kell alkalmazni. 
.  
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3.számú melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdései alapján Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 309/2012. (XII. 27.) számú határozatával 
kiadott, Pásztói Múzeum Alapító Okiratának módosítására kerül sor. 
 

1. Az alapító okirat 1.3. pontja az alábbi alpontokkal kiegészül: 

            1.3.2. Csohány Galéria   3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 1.3.3. Gaál István Emlékszoba   3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 1.3.4. Turisztikai Fogadó  3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 

2. Az alapító okirat 5. és 6. pontjában pontosításra kerül a közterület jellege: 

„3060 Pásztó, Kölcsey F. út. 35.” 
 

3. Az alapítóokírat 11.pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„11. Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon:  
 

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

     3060 Pásztó, Múzeum tér 5. sz. alatti a Zirci Ciszterci Apátság tulajdonában és az 

 önkormányzat használatában lévő épület. 

     3060 Pásztó, Múzeum tér 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő épület. 

 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján az 
alapító használatába/vagyonkezelésébe adott ingatlan, valamint az ingó vagyon feletti 
rendelkezési jog a vagyon használati jogának gyakorlására és rendeltetésszerű 
használatára terjed ki. 
 Az intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe adásáról, 
cseréjére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján   kerülhet sor.” 
 

 
Pásztó, 2013. január 21. 
 

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

            polgármester 
                alapítói szerv vezetője 
 

 
Záradék: A Pásztói Múzeum Módosító Okiratát Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete ……/2012. (……..) számú határozatával fogadta el. 
E határozat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba.  
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4.számú melléklet 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (továbbiakban Kultv.) módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. §-
ára a Pásztói Múzeum alapító okiratát az alábbiak szerint adom ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyeinek neve és címe: 

1.1. Neve: Pásztói Múzeum 
           1.2. Székhelye: 3060 Pásztó, Múzeum tér 5. 

           1.3. Tagintézménye: 
                  1.3.1. Oskolamester ház 3060 Pásztó, Múzeum tér 6., hrsz.: 59 

             1.3.2. Csohány Galéria 3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
  1.3.3. Gaál István Emlékszoba 3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 1.3.4. Turisztikai Fogadó 3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 
2. A költségvetési szerv közfeladata: 
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. 
 
3. A költségvetési szerv tevékenysége: 

3.1. A költségvetési szerv alaptevékenységei: 
3.1.1. Gyűjti és feldolgozza a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javakat, 
3.1.2. Rendszerezi, és különböző formában bemutatja, hozzáférhetővé teszi a  
          nyilvántartásába vett kulturális javakat; 
3.1.3. Gondoskodik a nyilvántartásában és kezelésében lévő kulturális javak  
          biztonságos őrzéséről, szakszerű kezeléséről, restaurálásáról- 
          konzerválásáról; 
3.1.4. A kulturális javakat jogszabályban rögzített módon kölcsönzi, cseréli; 
3.1.5. Letétként megőrzi a gyűjtőkörébe tartozó, más tulajdonában lévő  
          kulturális javakat; 
3.1.6. A gyűjteményi munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató,  
          feldolgozó, rendszerező tevékenységet végez, valamint ennek  
          eredményeit közzéteszi; 
3.1.7. Biztosítja az őrizetében lévő kulturális javakban való kutatás feltételeit, a  
          külső kutatóknak hagyományos és elektronikus szolgáltatásokat nyújt,  
          lehetővé teszi a könyvtárhasználatot; 
3.1.8. Közönségkapcsolati, közművelődési tevékenységet folytat az általános  
          és a szakmai műveltség növelése céljából, múzeumpedagógiai  
          foglalkozásokat tart. 

3.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend  
       szerinti besorolása: 
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581100 Könyvkiadás 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatás 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 

3.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
  910200 Múzeumi tevékenység 
 

4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre, gyűjtőterülete: 
Nógrád megye közigazgatási területe 

 
5. Alapítói jogokat gyakorló szerv neve: 

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
„3060 Pásztó, Kölcsey F. út. 35.” 

 
6. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 

6.1. Irányító szerv neve: Pásztó Város Önkormányzata 
Irányító szerv székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út. 35. 

6.2. Fenntartó szerv neve: Pásztó Város Önkormányzata 
Fenntartó szerv székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út. 35. 
 

7. 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. 
 
8. A költségvetési szerv szakmai besorolása:  
           Tematikus múzeum kiterjed Nógrád megye közigazgatási területére. 
 
9. 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. 

 
10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok 

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

 
11. Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon:  

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

     3060 Pásztó, Múzeum tér 5. sz. alatti a Zirci Ciszterci Apátság tulajdonában és az 

 önkormányzat használatában lévő épület. 
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     3060 Pásztó, Múzeum tér 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő épület. 

 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján 
az alapító használatába/vagyonkezelésébe adott ingatlan, valamint az ingó 
vagyon feletti rendelkezési jog a vagyon használati jogának gyakorlására és 
rendeltetésszerű használatára terjed ki. 
 Az intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe 
adásáról, cseréjére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján   kerülhet sor.” 

 
12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa  a  módosított kiadási  
      előirányzatok arányában: 
      Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
 
 

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

            polgármester 
                alapítói szerv vezetője 

 
 
 
Záradék: A Pásztói Múzeum Alapító Okiratát Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete ……/2012. (……..) számú határozatával fogadta el. 
E határozat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba.  
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5. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
 

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

1. Az alapító okiratba bevezető szövegként az alábbi szövegrész kerül: 

„Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Teleki László Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki”. 

 
2. Az alapító okirat 1. pontjában pontosításra kerül a közterület jellege: 

„3060 Pásztó, Kölcsey F. út. 35.” 
 

3. Az alapító okirat 3. pontjában pontosításra kerül a közterület jellege: 

„3060 Pásztó, Nagymező utca. 3.” 
 

4. Az alapító okirat 4. pontjából az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 

„Csohány Galéria  3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 Gaál István Emlékszoba   3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
 Turisztikai Fogadó  3060 Pásztó, Múzeum tér 4.” 
 

5. Az alapító okirat 4. pontjában pontosításra kerül a közterület jellege: 

„ Művelődési Központ  3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.” 
 
            „Klubkönyvtár  3082 Mátrakeresztes, Kékesi út.104.” 
 

6. Az alapító okirat 7. pontjában pontosításra kerül a közterület jellege: 

„3060 Pásztó, Kölcsey F. út. 35.” 
 

7. Az alapító okirat 11. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

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

8. Az alapító okirat 13. pontja törlésre kerül. 
                                                         
Pásztó, 2013. január 17. 

 
                                                                                                            Sisák Imre 

            polgármester 
                 alapítói szerv vezetője 
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Záradék: A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Módosító Okiratát Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ..…/2012. (…...) számú határozatával fogadta el. 
E határozat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba.   
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6.számú melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

„Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki”. 
 
1. A költségvetési szerv alapítói jogokat gyakorló irányító szervének neve és székhelye:  
            Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3060 Pásztó, Kölcsey F. út. 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 utca. 3. 
  Az intézmény adószáma: 16779426-2-12 
 Az intézmény alaptevékenysége szakágazati száma:  

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 

4. A költségvetési szervhez tartozó tagintézmény: 
            Művelődési Központ  3060 Pásztó, Deák Ferenc útca 14. 
 
 A költségvetési szervhez tartozó telephelyek: 
            Klubkönyvtár  3065 Hasznos, Alkotmány út 155. 
            Klubkönyvtár  3082 Mátrakeresztes, Kékesi út.104. 
 
5. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Pásztó Város 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.  

 
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 

 
7. A költségvetési szervet fenntartó neve és címe: 
 Pásztó Városi Önkormányzat - 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. 
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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. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  
      megjelölése:  

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

11. 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). 

Az intézmény használatában lévő ingóságokat a leltár tartalmazza.  
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat közművelődési feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja.  
 
12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa  a  módosított kiadási  
      előirányzatok arányában: 
      Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
 
Pásztó, 2013. január 21. 
                                                                                                     ………………………….. 
                                                                                                                 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 fogadta el. 
E határozat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjával lép hatályba.   
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