
1

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /71-1/ 2011

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2011. február 11–i nyilvános ülésére

Tárgy: Wass Albert Könyvtár és Múzeum
alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:  Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

Meghívottak: Nagy Eörsné igazgató Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Tisztelt Képviselő-testület! 

Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító okiratának módosítását Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete 170/N/2010. (XII. 16.) Kt. határozatával fogadta el 2010. 
december 16-án.
A módosításra a szakfelügyeleti jelentés alapján a múzeumi rész elnevezése és a működési 
engedély elavultsága alapján került sor.
Az módosított alapító okiratot a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Közgyűjteményi Főosztálya is befogadta. A minisztérium megküldte a múzeum új működési 
engedélyét.
A jelenlegi alapító okiratban még a régi működési engedély száma szerepel, mivel az új 
múzeumi működési engedélyt csak az alapító okirat módosítása után adták ki. 
A múzeumi rész elnevezése és nyitva tartásának módosítása miatt szükséges az intézmény
SZMSZ-nek átdolgozása, amelynek alapja az alapító okirat és az új működési engedély 
melyeknek összhangban kell lenni.

Mellékletek:

1. számú: Múzeum működési engedélye 
2. számú: Alapító okiratok módosítása és egységes szerkezetben
Wass Albert Könyvtár és Múzeum
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete a 
Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2010. december 20. hatállyal
jóváhagyott alapító okiratának módosítására kidolgozott alapító
okirat tervezetet 2011. február 20. hatállyal jóváhagyja, és azt a
határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó és az 
egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi 
Nyilvántartása, Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya és az intézmény részére küldje meg. 

Határidő: 2011. február 20. 
Felelős: jegyző 

Tapolca, 2011. február 3.
Császár László sk.

polgármester
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1. számú melléklet:
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2. számú melléklet: Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Alapító okiratok módosítása és egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT
Módosítás

(TERVEZET)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 170/N/2010. (XII. 16.) Kt. határozata
alapján a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2010. december 20-i hatállyal kiadott alapító
okirat szövege a következő szövegrészekkel, kifejezésekkel illetve szavakkal módosul illetve 
egészül ki:

1. Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító okirat 6. pontban szereplő  
Működési engedély száma, kelte: M/d/57 (1997. IV. 5./1997. 04. 09.) 
az alábbiak szerint változik:

 Működési engedély száma, kelte: MGY/OK-8174/2010. Budapest, 2010. december 14. 

Tapolca, 2011.

P.H.

Császár László Dr. Imre László
 polgármester jegyző 

Záradék:
Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító okirat módosítását (és így az egységes
szerkezetű, új Alapító Okiratot) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete   /2010. (  
) Kt. határozatával 2011. február 20. hatállyal hagyta jóvá.

Tapolca, 2011.
P.H.

Dr. Imre László
 jegyző 



5

ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetben

(TERVEZET)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 87. § illetve, 88. § (1) bekezdése b) pontja, (2) bekezdése, 90. § és a

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 64-68. §-ban foglaltak alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.

1. Költségvetési szerv:

Neve: Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Idegen neve: ---
Rövid neve: ---

Székhelye: 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.

MÁK- nál nyilvántartott törzsszám: 665692

2. Létrehozásáról rendelkező határozatok: --- 

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: --- 

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
   A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a  
   közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53 §. (2) illetve a 64. § 

(1) bekezdésében foglaltak szerint.

5. Alaptevékenysége:
Szakágazati rend szerint:

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
A nyilvános könyvtár alapfeladatai:

 5. a) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja,   
  megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, és a helyi  
  igényeknek megfelelően alakítja 

5. b) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári
rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,

5. c) biztosítja más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérését,

5. d) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és
információcserében.

6. Szakfeladatok száma és megnevezése alaptevékenység:
Szakfeladat rend szerint:

91012 Könyvtári tevékenység
9101211 Könyvári állomány gyarapítása, nyilvántartása.

  9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme. 
9101231 Könyvtári szolgáltatások.
91020 Múzeumi tevékenység

 9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
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9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység
 9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
 Működési engedély száma, kelte:  

MGY/OK-8174/2010. Budapest, 2010. december 14.
 9004001  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5819001 Egyéb kiadói tevékenység
5811001 Könyvkiadás
4799091 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak határa a szerv kiadásaiban:
---

8. Működési köre:  
Tapolca város közigazgatási területe.

9. Irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

   8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

10. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
   Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. és

11. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
   8300 Tapolca, hősök tere 15.  

12. Gazdálkodási jogkör:
Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv. 

   Az intézmény előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, amelyek 
felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. 
A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti
egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi
támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül –
elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Tapolca Város
Polgármesteri Hivatala 8300 Tapolca, Hősök tere 15. látja el. 

13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezése tárgyában kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm r. alapján.

 Az intézmény vezetője az igazgató, akit Tapolca Város Önkormányzata 
 Képviselő-testülete határozott időre bíz meg, aki az intézmény dolgozói  

felett munkáltatói joggal rendelkezik.
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14. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

 végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen 
 foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 

kérdések rendezése tárgyában kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm r. és a
 Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján. 

15. Alapító neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

Alapítás dátuma: 1956. 01. 01.

16. Fenntartó neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

17. Az intézmény típusa: Közgyűjtemény; nyilvános közkönyvtár

18. Telephelyei: Tapolcai Muzeális Gyűjtemény 
8300 Tapolca, Templomdomb 8.

  Tapolcai Muzeális Gyűjtemény raktár
8300 Tapolca, Mónus Illés u. 7.

19. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.

20. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon

  használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően. 

Tapolca, 2011.

P.H.

Császár László Dr. Imre László
 polgármester jegyző 

Záradék:
Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító okirat módosítását (és így az egységes szerkezetű, 
új Alapító Okiratot) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete   /2011. (  ) Kt. 
határozatával 2011. február 20. hatállyal hagyta jóvá.

Tapolca, 2011.
P.H.

Dr. Imre László
 jegyző 
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