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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (26) bekezdése értelmében 2015. január 
1-jét követően a költségvetési szervek alapító okiratainak soron következő első módosításakor a 
Magyar Államkincstár honlapján elérhető okirat mintáknak megfelelően kell átszerkeszteni a 
költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat székhelyének címe pontosításra került. Az önkormányzat, mint alapító-, 
fenntartó-, irányító szerv székhelye címének pontosítása valamennyi intézmény alapító okiratát érinti, 
ezért indokolt azok módosítása, ezáltal az új okirat mintáknak megfelelő átszerkesztése. 
 
Az új okiratminta és a régi alapító okirat között lényeges szerkezeti és tartalmi különbségek vannak, 
ezért a módosító okiratban az alapító okirat valamennyi pontja törlésre, míg az új tartalom szerinti 
alapító okirat teljes egészében beemelésre kerül. 
 
A Pásztói Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete, valamint a Pásztói Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának módosítása, valamint az új okirat mintának megfelelő átszerkesztése már 
megtörtént. 
 
A fenti indokok alapján javaslom, a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája, a Pásztói Múzeum, a 
Pásztói Gondozási Központ, valamint a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
módosító okiratának és alapító okiratának az előterjesztés melléklete szerinti elfogadását. 
 
 
I. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
Módosító Okiratát e határozat 1. számú melléklete szerint fogadja el. 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
Alapító Okiratát e határozat 2. számú melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben. 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
 
II. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Múzeum Módosító Okiratát e 

határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el. 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Múzeum Alapító Okiratát e 

határozat 2. sz. melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



III. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ Módosító 

Okiratát e határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el. 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Gondozási Központ Alapító 

Okiratát e határozat 2. sz. melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
IV. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleki László Városi Könyvtár és 

Művelődési Központ Módosító Okiratát e határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el. 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleki László Városi Könyvtár és 

Művelődési Központ Alapító Okiratát e határozat 2. sz. melléklete szerint fogadja el 
egységes szerkezetben. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2015. április 22. 
 
 
 

     Dömsödi Gábor 
                    polgármester 

 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
          Dr. Sándor Balázs 
                    jegyző 
 
 
 



                                                                                                     I. Határozati javaslat 1. számú melléklete 
Okirat száma: 2862/2015.                                                     

Módosító okirat 

 A Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája a Pásztó Városi Önkormányzat által 2013. október 21. 
napján kiadott alapító okiratát a 2014. február 28. napján kelt alapító okirat kiegészítéssel az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének /2015. (IV. 30.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
- Az alapító okirat 1-15. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
1.1.2. rövidített neve: Pásztó Óvodája 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 3060 Pásztó, Madách utca 22. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. július 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése Székhelye 

1 Gyermekkert Óvoda 3060 Pásztó Szent Imre tér 1. 

2 Százszorszép Napköziotthonos 
Óvoda 

3060 Pásztó Madách utca 22. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 

 
 



2 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az intézmény közfeladata Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6) pontja, illetve a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § és 8. §-a szerinti óvodai ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységei:  
Az intézmény közfeladatát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
meghatározottak szerint látja el. 
Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelőintézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a 
3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, 
illetve ha a felvételi körzet több településen található az érintett településeken lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 
A gyermek 5. életévétől kötelező iskolai életmódra felkészítő foglalkozások szervezése, 
biztosítása.    
Logopédiai ellátás óvodás és általános iskolás korú gyermekek részére. 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, úgymint: 

- enyhe értelmi fogyatékos (BNO F70) 
- beszédfogyatékos (BNO F80) 
- pszichés fejlődési zavar egyes típusaival küzdő sajátos nevelési igényű (BNO F82, 

BNO F83) gyermekek 
szakvélemény alapján történő integrált oktatása és gyógypedagógiai ellátása.  
Beilleszkedési zavarokkal, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek részére 
fejlesztő foglalkozások szervezése. 
Tehetséggondozást magában foglaló pedagógiai munka. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pásztó város közigazgatási 
területe. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az 
alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. §-a és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott szabályok szerint. A vezetői megbízás határozott időre szól. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony Kjt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 
szabályok szerint. 

2 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső 
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza 
meg. 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
6.1.1. megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat 
6.1.2. székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 

6.2. A köznevelési intézmény 
6.2.1. típusa: óvoda 
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés, a többi gyermekkel, 

tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Pásztói Intézmények Pénzügyi és Ellátó 
Szervezete (3060 Pásztó, Nagymező utca 3.) látja el. 

6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 
 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájának 
Hétpettyes Tagóvodája 

3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 22. 

2 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájának 
Pitypang Tagóvodája 3065 Pásztó, Vár utca 61.  

3 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájának 
Mátrakeresztes Ifjúsági Tábora 

3065 Pásztó, Kékesi út 82/A. 

6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

6.4.1. székhelyén: 125 fő 
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6.4.2. tagintézményében: 
 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájának 
Hétpettyes Tagóvodája 100 fő 

2 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájának 
Pitypang Tagóvodája 25 fő 

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon 
feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 1973/14 691 
vagyon 
használati 
jog  

óvoda 

2 
Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodájának Hétpettyes Tagóvodája 1973/11 1003 

vagyon 
használati 
jog 

óvoda 

3 
Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodájának Pitypang Tagóvodája 3017 307 

vagyon 
használati 
jog 

óvoda 

4 
Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodájának Mátrakeresztes Ifjúsági 
Tábora 

4677 201 
vagyon 
használati 
jog 

ifjúsági 
tábor 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. október 21. napján kelt alapító okiratát, valamint a 
2014. február 28. napján kelt alapító okirat kiegészítést visszavonom.” 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Pásztó, 2015. április 15. 

P.H. 

                          Dömsödi Gábor 
                            polgármester 
                    alapító szerv vezetője 
 



.                                                                                                    I. Határozati javaslat 2. számú melléklete 
Okirat száma: 2862-2/2015.                                                

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodája alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
1.1.2. rövidített neve: Pásztó Óvodája 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 3060 Pásztó, Madách utca 22. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. július 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése Székhelye 

1 Gyermekkert Óvoda 3060 Pásztó Szent Imre tér 1. 

2 Százszorszép Napköziotthonos 
Óvoda 

3060 Pásztó Madách utca 22. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az intézmény közfeladata Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6) pontja, illetve a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § és 8. §-a szerinti óvodai ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységei:  
Az intézmény közfeladatát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
meghatározottak szerint látja el. 
Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelőintézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a 
3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, 
illetve ha a felvételi körzet több településen található az érintett településeken lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 
A gyermek 5. életévétől kötelező iskolai életmódra felkészítő foglalkozások szervezése, 
biztosítása.    
Logopédiai ellátás óvodás és általános iskolás korú gyermekek részére. 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, úgymint: 

- enyhe értelmi fogyatékos (BNO F70) 
- beszédfogyatékos (BNO F80) 
- pszichés fejlődési zavar egyes típusaival küzdő sajátos nevelési igényű (BNO F82, 

BNO F83) gyermekek 
szakvélemény alapján történő integrált oktatása és gyógypedagógiai ellátása.  
Beilleszkedési zavarokkal, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek részére 
fejlesztő foglalkozások szervezése. 
Tehetséggondozást magában foglaló pedagógiai munka. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pásztó város közigazgatási 
területe. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az 
alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. §-a és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott szabályok szerint. A vezetői megbízás határozott időre szól. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony Kjt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 
szabályok szerint. 

2 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső 
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza 
meg. 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
6.1.1. megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat 
6.1.2. székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 

6.2. A köznevelési intézmény 
6.2.1. típusa: óvoda 
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés, a többi gyermekkel, 

tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Pásztói Intézmények Pénzügyi és Ellátó 
Szervezete (3060 Pásztó, Nagymező utca 3.) látja el. 

6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 
 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájának 
Hétpettyes Tagóvodája 

3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 22. 

2 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájának 
Pitypang Tagóvodája 3065 Pásztó, Vár utca 61.  

3 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájának 
Mátrakeresztes Ifjúsági Tábora 

3065 Pásztó, Kékesi út 82/A. 
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6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

6.4.1. székhelyén: 125 fő 
6.4.2. tagintézményében: 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájának 
Hétpettyes Tagóvodája 100 fő 

2 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájának 
Pitypang Tagóvodája 25 fő 

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon 
feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 1973/14 691 
vagyon 
használati 
jog  

óvoda 

2 
Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodájának Hétpettyes Tagóvodája 1973/11 1003 

vagyon 
használati 
jog 

óvoda 

3 
Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodájának Pitypang Tagóvodája 3017 307 

vagyon 
használati 
jog 

óvoda 

4 
Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodájának Mátrakeresztes Ifjúsági 
Tábora 

4677 201 
vagyon 
használati 
jog 

ifjúsági 
tábor 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. október 21. napján kelt alapító okiratát, valamint a 
2014. február 28. napján kelt alapító okirat kiegészítést visszavonom. 

Kelt: Pásztó, 2015. április 15. 

P.H. 

                          Dömsödi Gábor 
                            polgármester 
                    alapító szerv vezetője 



II. Határozati javaslat 1. számú melléklete 
Okirat száma: 2862-3/2015. 

Módosító okirat 

 A Pásztói Múzeum a Pásztó Városi Önkormányzat által 2013. január 21. napján kiadott alapító 
okiratát a 2014. február 28. napján kelt alapító okirat kiegészítéssel az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2015. (IV. 30.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
- Az alapító okirat 1-12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

„1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Pásztói Múzeum 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3060 Pásztó, Múzeum tér 5. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Oskolamester ház 3060 Pásztó, Múzeum tér 6., hrsz: 59 
2 Csohány Galéria 3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
3 Gaál István Emlékszoba 3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
4 Turisztikai Fogadó  3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése Székhelye 

1 Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet 

3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 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. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910200 Múzeumi tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységei: 
4.3.1. Gyűjti és feldolgozza a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javakat, 
4.3.2. Rendszerezi, és különböző formában bemutatja, hozzáférhetővé teszi a nyilvántartásába 

vett kulturális javakat; 
4.3.3. Gondoskodik a nyilvántartásában és kezelésében lévő kulturális javak biztonságos 

őrzéséről, szakszerű kezeléséről, restaurálásáról-konzerválásáról; 
4.3.4. A kulturális javakat jogszabályban rögzített módon kölcsönzi, cseréli; 
4.3.5. Letétként megőrzi a gyűjtőkörébe tartozó, más tulajdonában lévő kulturális javakat; 
4.3.6. A gyűjteményi munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató, feldolgozó, 

rendszerező tevékenységet végez, valamint ennek eredményeit közzéteszi; 
4.3.7. Biztosítja az őrizetében lévő kulturális javakban való kutatás feltételeit, a külső 

kutatóknak hagyományos és elektronikus szolgáltatásokat nyújt, lehetővé teszi a 
könyvtárhasználatot; 

4.3.8. Közönségkapcsolati, közművelődési tevékenységet folytat az általános és a szakmai 
műveltség növelése céljából, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart. 

4.3.9. Kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó 
tanulás folyamatához; 

4.3.10. Feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális örökség más 
értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, levéltárakkal és a 
közművelődés intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel, a köznevelés, és a 
felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
3 082044 Könyvtári szolgáltatások 
4 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

5 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 
tevékenység 

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

7 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 
tevékenység 

8 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 
működtetése és megóvása 

9 083020 Könyvkiadás 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nógrád megye közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az 
alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. §-a és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott szabályok szerint. A vezetői megbízás határozott időre szól. 
A költségvetési szerv vezetője a Kjt. és a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési 
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 
alapján nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra.    
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény alapján a múzeum vezetőjének megbízásához, illetve megbízásának 
visszavonásához a kultúráért felelős miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.  
A vezető kinevezésének és illetménye megállapításának jogát a képviselő-testület, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony Kjt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 
szabályok szerint. 

2 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső 
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza 
meg. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 21. napján kelt alapító okiratát, valamint a 
2014. február 28. napján kelt alapító okirat kiegészítést visszavonom.” 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Pásztó, 2015. április 15. 

P.H. 

                          Dömsödi Gábor 
                            polgármester 
                    alapító szerv vezetője 



II. Határozati javaslat 2. számú melléklete 
Okirat száma: 2862-4/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Pásztói Múzeum 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Pásztói Múzeum 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3060 Pásztó, Múzeum tér 5. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Oskolamester ház 3060 Pásztó, Múzeum tér 6., hrsz: 59 
2 Csohány Galéria 3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
3 Gaál István Emlékszoba 3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 
4 Turisztikai Fogadó  3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése Székhelye 

1 Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet 

3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 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. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910200 Múzeumi tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységei: 
4.3.1. Gyűjti és feldolgozza a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javakat, 
4.3.2. Rendszerezi, és különböző formában bemutatja, hozzáférhetővé teszi a nyilvántartásába 

vett kulturális javakat; 
4.3.3. Gondoskodik a nyilvántartásában és kezelésében lévő kulturális javak biztonságos 

őrzéséről, szakszerű kezeléséről, restaurálásáról-konzerválásáról; 
4.3.4. A kulturális javakat jogszabályban rögzített módon kölcsönzi, cseréli; 
4.3.5. Letétként megőrzi a gyűjtőkörébe tartozó, más tulajdonában lévő kulturális javakat; 
4.3.6. A gyűjteményi munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató, feldolgozó, 

rendszerező tevékenységet végez, valamint ennek eredményeit közzéteszi; 
4.3.7. Biztosítja az őrizetében lévő kulturális javakban való kutatás feltételeit, a külső 

kutatóknak hagyományos és elektronikus szolgáltatásokat nyújt, lehetővé teszi a 
könyvtárhasználatot; 

4.3.8. Közönségkapcsolati, közművelődési tevékenységet folytat az általános és a szakmai 
műveltség növelése céljából, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart. 

4.3.9. Kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó 
tanulás folyamatához; 

4.3.10. Feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális örökség más 
értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, levéltárakkal és a 
közművelődés intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel, a köznevelés, és a 
felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
3 082044 Könyvtári szolgáltatások 
4 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

5 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 
tevékenység 

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
7 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

8 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 
működtetése és megóvása 

9 083020 Könyvkiadás 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nógrád megye közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az 
alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. §-a és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott szabályok szerint. A vezetői megbízás határozott időre szól. 
A költségvetési szerv vezetője a Kjt. és a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési 
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 
alapján nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra.    
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény alapján a múzeum vezetőjének megbízásához, illetve megbízásának 
visszavonásához a kultúráért felelős miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.  
A vezető kinevezésének és illetménye megállapításának jogát a képviselő-testület, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony Kjt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 
szabályok szerint. 

2 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső 
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza 
meg. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 21. napján kelt alapító okiratát, valamint a 
2014. február 28. napján kelt alapító okirat kiegészítést visszavonom. 
 
Kelt: Pásztó, 2015. április 15. 

P.H. 

                          Dömsödi Gábor 
                            polgármester 
                    alapító szerv vezetője 



III. Határozati javaslat 1. számú melléklete 
Okirat száma: 2862-5/2015. 

Módosító okirat 

 A Pásztói Gondozási Központ a Pásztó Városi Önkormányzat által 2014. május  29. napján 
kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IV. 30.) számú határozatára 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
- Az alapító okirat 1-13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Pásztói Gondozási Központ 
1.1.2. rövidített neve: Gondozási Központ 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3060 Pásztó, Sport utca 4-6. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Pásztói Idősek és demens személyek 
Klubja 

3060 Pásztó, Csillag tér 16. 

2 Hasznosi Idősek és demens személyek 
Klubja 

3065 Pásztó, Vár utca 61. 

3 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 3060 Pásztó, Csillag tér 16. 
4 Idősek Otthona 3060 Pásztó, Sport utca 4-6.  
5 Családok Átmeneti Otthona 3060 Pásztó, Rákóczi utca 5. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1987. október 29. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az intézmény közfeladata Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8) pontja szerinti 
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységei:  
A házigondozó szolgálat által végzett tevékenység, amely a rászorulók részére a lakásukon 
történő gondozással összefüggésben merül fel, jelzőrendszeres házigondozás, szociális 
étkeztetésben részesülők ellátása, a nappali gondozásra szoruló idősek részére fenntartott 
klub tevékenység, gyermekjóléti szolgálat által végzett tevékenység, családsegítő 
szolgáltatás, idősek tartós elhelyezésével kapcsolatos tevékenység (ellátás típusa: idősek 
otthona). A családok átmeneti otthona felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja 
ideiglenes jelleggel az otthontalanná vált szülő kérelmére, valamint legfeljebb 21. 
életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére számára, ha az elhelyezés hiányában 
lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, 
családjától.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
2 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
3 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
4 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
5 107051 Szociális étkeztetés 
6 107052 Házi segítségnyújtás 
7 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
8 107054 Családsegítés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

4.5.1. Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás: Pásztó város közigazgatási területe 

4.5.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Pásztói járás területe 

4.5.3. Családok Átmeneti Otthona: Nógrád megye területe 

4.5.4. Idősek Otthona: Pásztói járás területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az 
alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. §-a és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott szabályok szerint. A vezetői megbízás határozott időre szól. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony Kjt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 
szabályok szerint. 

2 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső 
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza 
meg. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 29. napján kelt alapító okiratát 
visszavonom.” 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Pásztó, 2015. április 15. 

P.H. 

                          Dömsödi Gábor 
                            polgármester 
                    alapító szerv vezetője 
 

 



III. Határozati javaslat 2. számú melléklete 
Okirat száma: 2862-6/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Pásztói Gondozási 
Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:  

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Pásztói Gondozási Központ 
1.1.2. rövidített neve: Gondozási Központ 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3060 Pásztó, Sport utca 4-6. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Pásztói Idősek és demens személyek 
Klubja 

3060 Pásztó, Csillag tér 16. 

2 Hasznosi Idősek és demens személyek 
Klubja 

3065 Pásztó, Vár utca 61. 

3 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 3060 Pásztó, Csillag tér 16. 
4 Idősek Otthona 3060 Pásztó, Sport utca 4-6.  
5 Családok Átmeneti Otthona 3060 Pásztó, Rákóczi utca 5. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1987. október 29. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az intézmény közfeladata Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8) pontja szerinti 
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységei:  
A házigondozó szolgálat által végzett tevékenység, amely a rászorulók részére a lakásukon 
történő gondozással összefüggésben merül fel, jelzőrendszeres házigondozás, szociális 
étkeztetésben részesülők ellátása, a nappali gondozásra szoruló idősek részére fenntartott 
klub tevékenység, gyermekjóléti szolgálat által végzett tevékenység, családsegítő 
szolgáltatás, idősek tartós elhelyezésével kapcsolatos tevékenység (ellátás típusa: idősek 
otthona). A családok átmeneti otthona felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja 
ideiglenes jelleggel az otthontalanná vált szülő kérelmére, valamint legfeljebb 21. 
életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére számára, ha az elhelyezés hiányában 
lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, 
családjától.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
2 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
3 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
4 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
5 107051 Szociális étkeztetés 
6 107052 Házi segítségnyújtás 
7 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
8 107054 Családsegítés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

4.5.1. Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás: Pásztó város közigazgatási területe 

4.5.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Pásztói járás területe 

4.5.3. Családok Átmeneti Otthona: Nógrád megye területe 

4.5.4. Idősek Otthona: Pásztói járás területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az 
alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. §-a és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott szabályok szerint. A vezetői megbízás határozott időre szól. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony Kjt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 
szabályok szerint. 

2 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső 
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza 
meg. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 29. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 
 

Kelt: Pásztó, 2015. április 15. 

P.H. 

                          Dömsödi Gábor 
                            polgármester 
                    alapító szerv vezetője 
 

 



IV. Határozati javaslat 1. számú melléklete 
Okirat száma: 2862-7/2015. 

Módosító okirat 

 A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ a Pásztó Városi Önkormányzat által 
2013. január 17. napján kiadott alapító okiratát a 2014. február 28. napján kelt alapító okirat 
kiegészítéssel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IV. 30.) számú határozatára figyelemmel – 
a következők szerint módosítom: 
 
- Az alapító okirat 1-12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 „1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
1.1.2. rövidített neve: Könyvtár és Művelődési Központ 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3060 Pásztó, Nagymező utca 3. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14. 
2 Művelődési Ház 3065 Pásztó, Alkotmány út 155.  
3 Művelődési Ház 3065 Pásztó, Kékesi út 104. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1971. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése Székhelye 

1 Teleki László Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ 

3060 Pásztó Múzeum tér 5. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: közfeladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvényben meghatározottak szerint látja el.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A könyvtári, valamint művelődési otthoni 
tevékenység integrálása, elsősorban a szellemi potenciál mobilizálása, a közművelődési 
feladatok célirányosabb és kiegyensúlyozottabb ellátása érdekében. 

 
4.3.1. Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás; 
4.3.2. Közművelődési tevékenységek és támogatások; 
4.3.2.1. Helyi művelődési szokások gazdagítása; 
4.3.2.2. Hagyományok feltárása, megismertetése, helytörténeti kutatások segítése; 
4.3.2.3. Iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző körök, klubok, tanfolyamok 

működtetése; 
4.3.2.4. Ismeretszerző, amatőr alkotó közösségek támogatása, öntevékeny, önképző, 

szakképző, szakismeretet nyújtó klubok, tanfolyamok szervezése, támogatása; 
4.3.3. Közművelődési intézmények, közösségi terek működtetése; 
4.3.4. Alkotóművészeti tevékenység; 
4.3.5. Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése; 
4.3.6. Közösségi, társadalmi tevékenységek; 
4.3.7. Minőségbiztosítási tevékenység; 
4.3.8. Akkreditációs tevékenység; 
4.3.9. Nyári táborok és napközik szervezése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
2 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése 
5 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 
értékek gondozása 

7 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek 

8 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pásztó város közigazgatási 
területe. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az 
alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. §-a és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott szabályok szerint. A vezetői megbízás határozott időre szól. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony Kjt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 
szabályok szerint. 

2 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső 
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza 
meg. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 17. napján kelt alapító okiratát, valamint a 
2014. február 28. napján kelt alapító okirat kiegészítést visszavonom.” 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Pásztó, 2015. április 15. 

P.H. 

                          Dömsödi Gábor 
                            polgármester 
                    alapító szerv vezetője 
 



IV. Határozati javaslat 2. számú melléklete 
Okirat száma: 2862-8/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.  §-a alapján a Teleki László Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
1.1.2. rövidített neve: Könyvtár és Művelődési Központ 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3060 Pásztó, Nagymező utca 3. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14. 
2 Művelődési Ház 3065 Pásztó, Alkotmány út 155.  
3 Művelődési Ház 3065 Pásztó, Kékesi út 104. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1971. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése Székhelye 

1 Teleki László Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ 

3060 Pásztó Múzeum tér 5. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: közfeladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvényben meghatározottak szerint látja el.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A könyvtári, valamint művelődési otthoni 
tevékenység integrálása, elsősorban a szellemi potenciál mobilizálása, a közművelődési 
feladatok célirányosabb és kiegyensúlyozottabb ellátása érdekében. 

 
4.3.1. Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás; 
4.3.2. Közművelődési tevékenységek és támogatások; 
4.3.2.1. Helyi művelődési szokások gazdagítása; 
4.3.2.2. Hagyományok feltárása, megismertetése, helytörténeti kutatások segítése; 
4.3.2.3. Iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző körök, klubok, tanfolyamok 

működtetése; 
4.3.2.4. Ismeretszerző, amatőr alkotó közösségek támogatása, öntevékeny, önképző, 

szakképző, szakismeretet nyújtó klubok, tanfolyamok szervezése, támogatása; 
4.3.3. Közművelődési intézmények, közösségi terek működtetése; 
4.3.4. Alkotóművészeti tevékenység; 
4.3.5. Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése; 
4.3.6. Közösségi, társadalmi tevékenységek; 
4.3.7. Minőségbiztosítási tevékenység; 
4.3.8. Akkreditációs tevékenység; 
4.3.9. Nyári táborok és napközik szervezése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
2 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése 
5 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 
értékek gondozása 

7 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek 

8 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pásztó város közigazgatási 
területe. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az 
alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. §-a és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott szabályok szerint. A vezetői megbízás határozott időre szól. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony Kjt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 
szabályok szerint. 

2 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső 
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza 
meg. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 17. napján kelt alapító okiratát, valamint a 
2014. február 28. napján kelt alapító okirat kiegészítést visszavonom. 

Kelt: Pásztó, 2015. április 15. 

P.H. 

                          Dömsödi Gábor 
                            polgármester 
                    alapító szerv vezetője 
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