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a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
Tárgy:  A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító okiratának módosítása 
 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző 
  
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 

Humán Bizottság 
 
Meghívandó:  Dr. Décsey Sándor intézményvezető 

 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bek. 7. 
pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok különösen: kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális 
örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 
értelmében a kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti közalkalmazotti jogviszonya e 
törvény erejénél fogva, a munkaszerződés megkötése esetén 2020. november 1-jei hatállyal a 
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át. 

Fentiekre tekintettel a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító okiratának módosítása vált 
szükségessé.  

Az Alapító Okiratban további módosítások is szükségesek, tekintettel arra, hogy Tapolca 
Városi Múzeum -Tapolca, Marton László u. 7.- raktára megnevezésű telephely megszüntetésre 
került az ingatlan más célú hasznosítása miatt. Új telephelyként a volt Pedagógiai Szakszolgálat 
- 8300 Tapolca, Ady E. u. 22. - pincéje kerül bejegyzésre. 

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 Alapító okiratának 
módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az 
egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet 
szerinti formában és tartalommal elfogadja. 
 
Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjét, hogy az egységes szerkezetű Alapító okiratot a 
Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartása és az 
intézmény részére küldje meg. 
 
Felkéri a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
Intézményvezetőjét, hogy az Alapító okirat alapján a 
Szervezeti és Működési Szabályzatot, és a Használati 
Szabályzatot, továbbá az intézmény valamennyi 
dokumentumát vizsgálja felül, szükség esetén módosítsa 
2020. szeptember 30. napjáig. 
 
Határidő:   azonnal  
Felelős:   jegyző  

 
     

 
Tapolca, 2020. augusztus 24.  
 
         Dobó Zoltán 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
Okirat száma: 1/ 319-3/2020. 

Módosító okirat 
 
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum a Tapolca Város Önkormányzata által 2017. július 24. 
napján kiadott, 1/342-2/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a …/2020. (…) Kt. határozatra figyelemmel – a következők 
szerint módosítom: 
 
 
Az alapító okirat 1. pontjában A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.2.2. 
2 alpontjában Tapolca Városi Múzeum raktára 8300 Tapolca, Marton L. u. 7. szövegrész 
helyébe Tapolca Városi Múzeum raktára 8300 Tapolca, Ady E. u. 22. (pince) szöveg lép. 
 
1 Tapolcai Városi Múzeum 8300 Tapolca, Templom -domb 8. 
2 Tapolca Városi Múzeum raktára 8300 Tapolca, Ady E. u. 22. (pince) 
3 Tapolcai Városi Múzeum raktára 8300 Tapolca, Fő tér 11. 

 
 
Az alapító okirat 5. pontjában A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. alpontjában a 
költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az intézmény vezetője az igazgató, akit 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete határozott időre bíz meg a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 19992. 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.) Kormány rendelet szövegrész 
helyébe A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A kulturális intézményekben 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3.§ (9) bekezdése, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41.§ (7) bekezdése, 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
értelmében az intézmény vezetője az igazgató, akit pályázat kiírását követően Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 5 év határozott időtartamra bíz meg. A szerv vezetője felett 
a munkáltatói jogokat Tapolca Város Polgármestere gyakorolja szöveg lép. 
 
Az alapító okirat 5. pontjában A költségvetési szerv szervezet és működése 5.2. A költségvetési 
szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 1 közalkalmazotti jogviszony, 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 19992. évi XXXIII. törvény elhagyásra kerül 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.) Kormány rendelet 
elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba 2020. november 1. napjától kell 
alkalmazni. 
Kelt: Tapolca, 2020. …. 

P.H. 
aláírás 

 



2. melléklet 
Okirat száma: 1/319-4/2020. 
 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1. 
1.2.2 telephelye(i): 
 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Tapolcai Városi Múzeum 8300 Tapolca, Templom-domb 8. 
2 Tapolcai Városi Múzeum raktára 8300 Tapolca, Ady E. u. 22. (pince) 
3 Tapolcai Városi Múzeum raktára 8300 Tapolca, Fő tér 11. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2001. január 1. 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Tapolca Város Önkormányzata 
3.1.2. székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti nyilvános könyvtári ellátás. 
 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: könyvtári, levéltári, múzeumi tevékenység 
 
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 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tapolca 

 
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A kulturális intézményekben 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3.§ (9) bekezdése, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41.§ (7) bekezdése, 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
értelmében az intézmény vezetője az igazgató, akit pályázat kiírását követően Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 5 év határozott időtartamra bíz meg. A szerv vezetője felett 
a munkáltatói jogokat Tapolca Város Polgármestere gyakorolja. 
 
5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 
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 Wass 
Albert Könyvtár és Múzeum …………………. napján kelt, 2020. november 1. napjától 
alkalmazandó 1/…………./2020. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 
 
Kelt: Tapolca, 2020. …. 

P.H. 
aláírás 


	ELŐTERJESZTÉS

