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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Az Országgyűlés 2020. május 19-én fogadta el a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényt (a továbbiakban: Törvény), amely 2020. július 
1. napjával hatályba lépett. A Törvény alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva 2020. november 1-jével a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át.  
A Törvény. 3.§ (8) bekezdése szerint a kulturális intézmények alapító okirataiban e törvény 
alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét a Törvény hatálybalépését 
követő 60 napon belül kell elvégezni.  
Az alapító okirat tartalmát tekintve „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje”, 
illetve a „A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya” pontok 
érintettek a változásban. Ezekből a pontokból törlésre kerülnek a Kjt. rendelkezései.  
Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Teleki László 
Városi Könyvtár és Művelődési Központ, valamint a Pásztói Múzeum alapító okiratainak 
módosításáról.  
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Teleki László Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ, valamint a Pásztói Múzeum alapító okiratainak 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
1. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ módosító okiratát és egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztéshez mellékelt formában (1. és 2. számú 
mellékletek), elfogadja.  

 
2. A Pásztói Múzeum módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 

előterjesztéshez mellékelt formában (3. és 4. számú mellékletek), elfogadja.  
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, és felkéri, hogy 
az alapító okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé 
történő megtételéről gondoskodjon.  
 

Felelős: polgármester  
Határidő: 2020. augusztus 31. 
  
 
Pásztó, 2020. augusztus 7. 

Farkas Attila 
polgármester 

 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 

Dr. Sándor Balázs 
         jegyző 



1. sz. melléklet 
Okirat száma: 2480-1/2020. 

 

Módosító okirat 

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Pásztó Városi Önkormányzat 
által 2016. június 29. napján kiadott, 373-29/2016. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a, valamint a kulturális 
intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 
3. § (8) bekezdésében foglaltak alapján – a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete ……./2020. (VIII. ….) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét 
az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény alapján. A vezetői megbízás határozott időre szól” 

2. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

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

1 munkaviszony munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény  
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Közfoglalkoztatási 
jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény” 

 
 
 
Kelt: Pásztó, 2020. augusztus 7. 

P.H. 

Farkas Attila 
polgármester 

alapító szerv vezetője  
 
 



          2. sz. melléklet 
Okirat száma: 2480-2/2020. 

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 
9 082091 Közművelődés – közösségi társadalmi részvétel fejlesztése 

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 munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény   
alapján. A vezetői megbízás határozott időre szól 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 munkaviszony munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

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 2015. április 15. napján kelt alapító okiratát, valamint a 2014. február 
28. napján kelt alapító okirat kiegészítést visszavonom. 

Kelt: Pásztó, 2020. augusztus 7. 

 

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Teleki 
László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2020. augusztus 7. napján kelt 
……………………………………… napjától alkalmazandó 2480-1/2020. okiratszámú 
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt: Salgótarján, 2020. év …………………………….hó ………nap 

P.H. 

Magyar Államkincstár 



3. sz. melléklet 
Okirat száma: 2481-1/2020. 

 

Módosító okirat 

A Pásztói Múzeum Pásztó Városi Önkormányzat által 2015. április 15. napján kiadott, 
2862-4/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (8) bekezdésében foglaltak alapján – a Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete ……./2020. (VIII. ….) számú határozatára 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét 
az alapító és irányítói jogokat gyakorló szerv nevezi ki a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény alapján. A vezetői megbízás határozott időre szól” 
 

2. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

1 munkaviszony munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény  

2 

Közfoglalkoztatási 
jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény” 

 
 
 
Kelt: Pásztó, 2020. augusztus 7. 

P.H. 

Farkas Attila 
polgármester 

alapító szerv vezetője  
 
 



4. számú melléklet 
Okirat száma: 2481-2/2020. 

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. 
 

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, 
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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, 
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 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nógrád megye 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 munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény alapján. A vezetői megbízás határozott időre szól 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 munkaviszony munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

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, 2020. augusztus 7. 
 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2020. augusztus 7. napján kelt 
……………………………………… napjától alkalmazandó 2481-1/2020. okiratszámú 
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

 

Kelt: Salgótarján, 2020. év …………………………….hó ………nap 

 

P.H. 

 
Magyar Államkincstár 
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