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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
elkészítette 2020. évi beszámolóit, valamint a 2021. évi munkaterveit. 
E dokumentumok jóváhagyása a Képviselő-testület feladata. 
 
Jogszabályi előírások miatt a múzeum és a könyvtár (két intézményegység) 
munkabeszámolóját és munkatervét nem lehet egységes dokumentumként kezelni. 
 
A könyvtár estében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott sablont kellett használni 
kötelező jelleggel.  
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 2018. január 1. óta hatályos 65. § (2a) bekezdése 
szerint „a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - 

megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon 
belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.” 
 
 Azért is szükség volt a különválasztásra, mert a megyei hatókörű városi könyvtár (esetünkben 
a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár) csak a könyvtár dokumentumainak átvételére, 
megőrzésére, elektronikus közzétételére jogosult és kötelezett a Kultv. 66. § n) pontja alapján. 
A múzeum esetében is - a Kultv. 50. § (2) bekezdés a) pontja értelmében - a fenntartó hagyja 
jóvá az intézmény munkatervét és beszámolóját. 
A múzeumok éves beszámolójához és munkatervéhez szükséges szakmai mutatókat az 
51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
A Tapolcai Városi Múzeum dokumentumai tehát ezen jogszabály előírásai alapján készültek. 



 
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2020. évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámoló és 
2021. évi munkaterve, valamint a Tapolcai Városi Múzeum 2020. évi beszámolója és 2021. évi 
munkaterve az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

I. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2020. évi könyvtári 
tevékenységéről szóló beszámolóját és 2021. évi 
munkatervét elfogadja. 

Felkéri az intézményvezetőt, hogy az elfogadott 
dokumentumokat az illetékes megyei hatókörű városi 
könyvtár részére küldje meg. 

Határidő:   azonnal  
Felelős:   polgármester  

 

II. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2020. évi múzeumi 
tevékenységéről szóló beszámolóját és 2021. évi 
munkatervét elfogadja. 

 

 

Tapolca, 2021. szeptember 23. 
   
              Dobó Zoltán  
                polgármester 
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