Együttműködési megállapodás
módosítás

Amely létrejött egyfelől Zirc Kistérség Többcélú Társulása (8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b.) továbbiakban: Társulás – képviseletében Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke,
másrészről Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) - továbbiakban:
Szolgáltató – képviseletében Ottó Péter polgármester,
harmadrészről
Bakonybél Község Önkormányzata (8427 Bakonybél, Jókai M. u. 2.) – képviseletében:
Baky György polgármester –
Bakonynána Község Önkormányzata (8422 Bakonynána, Alkotmány u. 3.) képviseletében: Kropf Miklós polgármester –
Bakonyoszlop Község Önkormányzata (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 26.) –
képviseletében: ifj.Wolf Ferenc polgármester
Bakonyszentkirály Község Önkormányzata (8430 Bakonyoszlop, Kossuth u. 69.) –
képviseletében: Csillag Zoltán polgármester
Borzavár Község Önkormányzata (8428 Borzavár, Fő u. 43.) – képviseletében: Dócziné
Belecz Ágnes polgármester –
Csesznek Község Önkormányzata (8419 Csesznek, Vár u.42.) – képviseletében: Trieblné
Stanka Éva Renáta polgármester
Csetény Község Önkormányzata (8417 Csetény Rákóczi u. 30.) – képviseletében: Albert
Mihály polgármester –
Dudar Község Önkormányzata (8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19. ) – képviseletében: Tóth
Edina Kitti polgármester Eplény Község Önkormányzata (8413 Eplény, Veszprémi út 64.) – képviseletében: Fiskál
János polgármester Lókút Község Önkormányzata (8425 Lókút, Bem J. u. 25. ) – képviseletében: Surányi
Mihály polgármester Nagyesztergár Község Önkormányzata (8415 Nagyesztergár, Radnóti M. u. 58. –
képviseletében: Szelthofferné Németh Ilona polgármester Olaszfalu Község Önkormányzata (8414 Olaszfalu, Váci M. u. 17.) – képviseletében:
Boriszné Hanich Edit polgármester Pénzesgyőr Község Önkormányzata (8426 Pénzesgyőr, Fő u. 41.) – képviseletében: Busz
János polgármester –
Porva Község Önkormányzata (8429 Porva, Kőrishegy u. 10. ) – képviseletében:
Veinperlné Kovács Andrea polgármester,
Szápár Község Önkormányzata (8423 Szápár, Rákóczi u.2. ) – képviseletében:
Bálintné Schmidt Ildikó polgármester
mint mozgókönyvtári szolgáltató helyeket fenntartó önkormányzatok,
továbbiakban együtt: Felek – között alulírott helyen és időben, az alábbi célból és feltételek
szerint:

1. Az együttműködés célja
1.1. Jelen együttműködés célja annak biztosítása, hogy a Szolgáltató és a mozgókönyvtári
szolgáltató helyeket biztosító települési önkormányzatok lakói az önkormányzati
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, hogy forrásaik célszerű és
optimális felhasználásával, illetőleg a forrásokhoz történő minél teljesebb körű hozzáféréssel
lehetővé tegyék a magasabb szintű ellátást és szolgáltatást;
1.2. Jelen együttműködés célja az 1.1. pontban leírtakon túl, hogy a mozgókönyvtári
szolgáltató helyeket fenntartó önkormányzatok a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény – (továbbiakban:
Kulturális tv.) - 64. §- ban foglalt kötelező feladatuknak mozgókönyvtári szolgáltatás igénybe
vételével tudjanak eleget tenni.

2. A Társulás jogai, kötelezettségei
2.1. A Társulás a mozgókönyvtári feladatellátáshoz szükséges, a Magyar Köztársaság
költségvetéséről szóló hatályos törvény, vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
kiegészítő normatívát leigényli. A megállapodás 5.4. pontjában leírtak kivételével a kiegészítő
normatíva 40 %- a a Szolgáltatót, 60%-a a mozgókönyvtári szolgáltató helyeket fenntartó
önkormányzatokat illeti meg. A Társulási Tanács a kiegészítő normatíva megosztásának
arányát a költségvetési évre vonatkozóan a költségvetési törvényben szereplő kiegészítő
normatíva összeg változása esetén, továbbá a mozgókönyvtári szolgáltató helyeket fenntartó
önkormányzatok száma változásának esetén legkésőbb a tárgyév január 31- ig felülvizsgálja.
A Társulási Tanács a feladatellátás biztonsága érdekében a felülvizsgálat során elsődleges
szempontként veszi figyelembe a Szolgáltató azon igényét, amely a mozgókönyvtári
feladatellátáshoz szükséges személyi és dologi kiadások teljes összegének a kiegészítő
normatívából történő finanszírozását jelenti.
2.2. Az együttműködő önkormányzatoknak a mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítása kapcsán
szerzett vagyona az együttműködő önkormányzatok külön tulajdona. E vagyonhoz történő
hozzájárulás mértékének és arányának megállapítására, a tulajdonosi jogok gyakorlására
illetve a vagyonmegosztásra vonatkozó szabályokat a Polgári Törvénykönyvben foglaltak
tartalmazzák.

3. A Szolgáltató jogai, kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató fenntartásában lévő nyilvános könyvtári feladatokat ellátó intézménye, a
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc (továbbiakban: Könyvtár)
útján a Társulás által átadott kiegészítő normatívából beszerzi a mozgókönyvtári
nyilvántartásba vétellel összefüggő, annak feltételeként megszabott eszközöket
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(továbbiakban: eszközök) majd ezen eszközöket – mint tulajdonos - használatba adja a
mozgókönyvtári szolgáltató helyeket fenntartó önkormányzatoknak. Ennek kapcsán jogosult a
mozgókönyvtári szolgáltató helyeket fenntartó önkormányzatokat az átadott eszközök
jogszerű és célszerű felhasználásáról eseti elszámolásra kötelezni. A Szolgáltató
kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulás felé a jelen megállapodás megszűnésekor a
megszűnést követő 30 napon belül, a zárszámadás beterjesztésekor, ezen kívül a Társulás
felhívására az átvett kiegészítő normatíva jogszerű és célszerű felhasználásáról elszámol. Az
eszközök beszerzésén kívül az átvett normatívát egyéb, mozgókönyvtári feladat szervezése és
ellátása, valamint közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási
kiadások fedezésére fordíthatja.
3.2. A Szolgáltató vállalja, hogy
3.2.1. a Könyvtár útján gondoskodik, az 1. számú mellékletben részletezett mozgókönyvtár
szolgáltatói feladatok ellátásához szükséges és általa használt dokumentumok szakszerű
elhelyezéséről, telepítéséről, feliratozásáról, és belső információs (tájékoztató) rendszerének
kiépítéséről és karbantartásáról.
3.2.2. a Könyvtár részére átadja a mozgókönyvtári szolgáltatás biztosításához szükséges, a
3.2.1. pontban leírt, valamint egyéb feltételek megfeleléshez szükséges feladat- és
hatásköröket (különösen a Könyvtár és a könyvtári szolgáltató hely közötti információcsere, a
megrendelések fogadása kötelezettségét és lehetőségét),
3.2.3. a Társulástól a 2.1. pont alapján átvett pénzeszközt a mozgókönyvtári szolgáltatás
biztosításához a Könyvtár részére biztosítja.
3.3. A Szolgáltató a mozgókönyvtári szolgáltatás kapcsán beszerzett eszközöket és a
kiegészítő normatívából beszerzett egyéb, tulajdonába kerülő vagyontárgyakat a jogszabályi
előírásoknak megfelelően köteles elkülönítetten nyilvántartani, leltározni, selejtezni.

4. A mozgókönyvtári szolgáltató helyeket fenntartó önkormányzatok jogai,
kötelezettségei

4.1. A mozgókönyvtári szolgáltató helyeket fenntartó önkormányzatok képviselői jelen
megállapodás aláírásával nyilatkoznak, hogy nem tartanak fenn nyilvános könyvtárat,
könyvtárellátási feladataikat Zirc Kistérség Többcélú Társulása útján jelen megállapodás
keretében biztosítják.
4.2. A mozgókönyvtári szolgáltató helyeket fenntartó önkormányzatok a mozgókönyvtári
feladatellátás teljesítéséhez biztosítják az arra alkalmas és megfelelő szolgáltató helyeket.
Gondoskodnak a 2. sz. mellékletben leírt feladatellátásról, annak teljesítéséhez az általuk
biztosított szolgáltató helyek könyvtári szolgáltatási célra történő alkalmassá tételéről.
A szolgáltató hely működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról (vagyonvédelem,
megfelelő berendezés, fűtés, takarítás, számítógép, telefonvonal, a dokumentumáramlást
biztosító szállítóeszköz működtetése), a jogszabályban előírt megfelelő nyitva tartásról, és
annak személyi feltételeiről, a használatba vett eszközök szakszerű elhelyezéséről,
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telepítéséről, feliratozásáról, és belső információs (tájékoztató) rendszer kiépítéséről és
karbantartásáról. Az e pontban leírtakon túl az átvett normatívát egyéb, a mozgókönyvtári
feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során felmerülő
működési és felhalmozási kiadások fedezésére fordíthatja.
4.3. A mozgókönyvtári szolgáltató helyeket fenntartó önkormányzatok kötelezettséget
vállalnak arra, hogy
4.3.1. a Társulás felé a zárszámadás beterjesztésekor, kilépésükkor, illetőleg a jelen
megállapodás megszűnésekor az ezt követő 15 napon belül ezen kívül a Társulás felhívására
az átvett pénzeszközök jogszerű és célszerű felhasználásáról elszámolnak,
4.3.2. a Szolgáltató felé kilépésükkor, illetőleg a jelen megállapodás megszűnésekor a
kilépést vagy a megszűnést követő 15 napon belül – az eszközök Szolgáltató részére történő
visszaadásával egyidejűleg - ezen kívül a zárszámadás beterjesztésekor, illetőleg a Szolgáltató
felhívására a használatba vett eszközök jogszerű és célszerű felhasználásáról elszámolnak,
4.3.3. megrendelik a Szolgáltatótól a mozgókönyvtári szolgáltatást
4.4. A mozgókönyvtári szolgáltató helyeket fenntartó önkormányzatok a tulajdonukba kerülő
vagyontárgyakat és a használatukba vett eszközöket a jogszabályi előírásoknak megfelelően
kötelesek elkülönítetten nyilvántartani, leltározni, selejtezni.
4.5. A felek bármelyike a tárgyév végére, minősített többséggel meghozott határozatában
foglalt, a többi félhez a tárgyév végét legalább 30 nappal megelőzően eljuttatott
nyilatkozatával, vagy – ha a Társulási Tanács 2.1. pontban leírt felülvizsgálatáról szóló
döntése alapján a felek bármelyike úgy ítéli meg, hogy az átadott kiegészítő normatíva
csökkenése a mozgókönyvtári feladatellátást veszélyeztetné, vagy ellehetetlenítené – a
felülvizsgálatról szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül meghozott, minősített
többségű határozatában foglalt, a többi félhez a kilépés időpontját legalább 10 nappal
megelőzően eljuttatott nyilatkozatával a jelen megállapodásban leírt mozgókönyvtári
feladatellátásból – a 2.2. pontban leírtak alapján történő elszámolással - kiléphet. A Felek
kinyilvánítják, hogy a kilépés a mozgókönyvtári szolgáltató helyeket biztosító
önkormányzatok tekintetében a jelen megállapodás közös megegyezéssel történő, megfelelő
módosítását, a Szolgáltató kilépése az 5.3. pontban leírtakon túl a jelen megállapodás
felmondását jelenti.
4.6. A Zirc Kistérség Többcélú Társulásának bármely, a szolgáltatásban még részt nem vevő
tagönkormányzata, mozgókönyvtári szolgáltató helyet fenntartó önkormányzatként, minősített
többséggel meghozott határozatba foglalt, a többi félhez, a csatlakozási időpontot legalább 60
nappal megelőzően eljuttatott határozattal, a jelen megállapodásban leírt, mozgókönyvtári
feladatellátáshoz csatlakozhat. A Felek kinyilvánítják, hogy a csatlakozás e pontban foglaltak
szerinti bejelentése a jelen megállapodás közös megegyezéssel történő, megfelelő módosítását
jelenti.
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5. Közös és átmeneti rendelkezések
5.1. Jelen megállapodást a felek 2007.szeptember 01-től határozatlan időre kötik az érintett
települési önkormányzatok képviselő-testületének jóváhagyásával.
5.2. A Felek a megállapodás hatályba lépését követő 6. hónapban, valamint ezen kívül
valamely fél ez irányú írásbeli kezdeményezésére bármikor áttekintik annak időarányos
teljesülését, illetőleg a megállapodás további fenntartásának, módosításának vagy közös
megegyezéssel történő megszüntetésének lehetőségét.
5.3. A Felek –a 4.5. pontban leírtakon túl- a tárgyév végére, minősített többséggel meghozott
határozatba foglalt, a többi félhez a tárgyév végét legalább 30 nappal megelőzően eljuttatott
nyilatkozatukkal - a jelen megállapodást felmondhatják. A mozgókönyvtári szolgáltató
helyeket biztosító önkormányzatok felmondása érvényességének az e pontban leírtakon túli
feltétele, hogy a felmondó nyilatkozatot nem tevő mozgókönyvtári szolgáltató helyeket
biztosító önkormányzatok száma ne haladja meg a négyet.
5.4. A jelen megállapodásban leírt feladatellátáshoz a jelen megállapodás hatályba lépését
követően csatlakozó mozgókönyvtári szolgáltató helyet fenntartó önkormányzat esetében a
2.1. pontban leírtak alapján számított kiegészítő normatíva csatlakozást követő négyhavi
időarányos részét a Társulás a Szolgáltatónak adja át, aki azt csak a belépés kapcsán
szükséges technikai fejlesztésekre és egyszeri beszerzésekre fordíthatja.
5.5. A jelen megállapodás 3.1., 4.3.1. és 4.3.2. pontjában leírt elszámolásnak tartalmaznia
kell a megállapodásban foglalt cél teljesüléséről, a feladatellátás helyzetéről, a vállalt feladat
eredményéről, a teljesítést befolyásoló, esetlegesen akadályozó tényezőkről szóló
tájékoztatást is.
5.6. A megállapodás módosításához, illetve megszüntetéséhez a Felek közös, írásba foglalt
nyilatkozata szükséges. A módosító okirat a továbbiakban a szerződés szerves részét képezi.
5.7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Felek a Ptk. vonatkozó
rendelkezései, valamint egyéb idevonatkozó hatályos jogszabályok figyelembe vételével
járnak el. Jogvita esetén kikötik a Zirc Városi Bíróság, illetve a Veszprém Megyei Bíróság
kizárólagos illetékességét.
5.8. Jelen megállapodás 2012. január 01- i hatállyal kerül módosításra. Az együttműködési
megállapodás módosítását jóváhagyó képviselő-testületi határozatok felsorolását a
megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza.
Zirc, 2012.január 01.
……………………………………..
Zirc Kistérség Többcélú Társulása,
megrendelő képviseletében
Kropf Miklós Elnök

…………………………………….
Zirc Városi Önkormányzat,
szolgáltató képviseletében
Ottó Péter polgármester

……………………………………..
Bakonybél Község Önkormányzata
Baky György polgármester

……………………………………...
Bakonynána Község Önkormányzata
Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester
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…………………………………….
Bakonyoszlop Község Önkormányzata
Ifj.Wolf Ferenc polgármester

……………………………………….
Bakonyszentkirály Község Önkormányzata
Csillag Zoltán polgármester

…………………………………….
Borzavár Község Önkormányzata
Dócziné Belecz Ágnes polgármester

………………………………………
Csesznek Község Önkormányzata
Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester

……………………………………
Csetény Község Önkormányzata
Albert Mihály polgármester

………………………………………
Dudar Község Önkormányzata
Tóth Edina Kitti polgármester

……………………………………
Eplény Község Önkormányzata
Fiskál János polgármester

……………………………………….
Lókút Község Önkormányzata
Surányi Mihály polgármester

……………………………………
Nagyesztergár Község Önkormányzata
Szelthofferné Németh Ilona polgármester

………………………………………..
Olaszfalu Község Önkormányzata
Boriszné Hanich Edit polgármester

…………………………………...
Pénzesgyőr Község Önkormányzata
Busz János polgármester

………………………………………..
Porva Község Önkormányzata
Veinperlné Kovács Andrea polgármester

…………………………………...
Szápár Község Önkormányzata
Bálintné Schmidt Ildikó polgármester

Záradék
A jelen megállapodásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem.
……………………………….
Békefi Antal Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető
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1. sz. melléklet
Mozgókönyvtári ellátás
A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
1. A községi könyvtáros igényeit is figyelembe véve könyvtári dokumentumokat (lsd.
:eszköz) vásárol.
A megvásárolt könyveket, egyéb dokumentumokat feldolgozza, és kölcsönzésre alkalmassá
teszi.
2. A Szolgáltató-helyre tartósan, vagy ideiglenesen kihelyezett dokumentumokról
nyilvántartást vezet.
3. A dokumentum nyilvántartással, állományellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátja.
4. A Szolgáltató-hely forgalmának, használatának statisztikai célú nyilvántartását segíti.
5. A községi könyvtáros kérésére információs szolgáltatásként számítógépes adatbázisából
tájékoztatást nyújt, országos könyvtári szolgáltatásokat közvetít.
6. A községi könyvtárosoknak szakmai, módszertani segítséget nyújt.
7. Integrált könyvtári rendszerével folyamatos kapcsolatot teremt az egyes települési
szolgáltató-helyek és a városi könyvtár adatbázisai között.
8. WEB szervergépet működtet, amelynek segítségével honlapja és a könyvtár elektronikus
úton hozzáférhető katalógusa folyamatosan elérhető.
8. A ritkán keresett, a községi könyvtár állományában nem található dokumentumokat
könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja.
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2. számú melléklet
A helyi könyvtáros feladata:
1. Az átvett dokumentumokat az olvasók rendelkezésére bocsátja.
2. Vezeti a forgalommal, a dokumentumok kölcsönzésével kapcsolatos nyilvántartásokat.
3. Biztosítja a könyvtári állomány raktári rendjét, leltárilag felel az átvett dokumentumokért.
4. Fogadja a megrendelt könyvtári szolgáltatásokat.
5. Segíti az olvasót az információszerzésben, tájékoztat a helyben hozzáférhető
dokumentumokból, adatbázisokból.
6. A helyi állomány segítségével meg nem válaszolható kérdéseket továbbítja a
Szolgáltatóhoz.
7. Részt vesz a szakmai továbbképzéseken.
8. A kiszállított dokumentumokra a helyi könyvtárhasználati szabályzat által meghatározott
kölcsönzési feltételek vonatkoznak (kölcsönzési határidő, rongálás, elveszés).
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3. sz. melléklet
Az együttműködési megállapodást jóváhagyó önkormányzati képviselő-testületi
határozatok

Település

Együttműködési
megállapodás módosításának
elfogadása

Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyőr
Porva
Szápár
Zirc
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