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Könyvtári szolgáltatás megrendeléséről 
 
 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 64. §-a alapján a települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása a helyi 
önkormányzatok kötelező feladata. E feladatot az önkormányzatok 

 nyilvános könyvtár fenntartásával  
(alapkövetelményei: mindenki által használható és megközelíthető, könyvtári szakembert alkalmaz, rendelkezik 
kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, rendszeresen, a felhasználók többsége 
számára megfelelő időpontban tart nyitva, helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek, statisztikai adatokat 
szolgáltat, ellátja a törvényben meghatározott alapfeladatokat), 

 önkormányzatok közötti társulásban nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy 

 nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével teljesíthetik. 

 

Amennyiben az önkormányzatnak nincs lehetősége az intézmény fenntartására, az eddig 
működő könyvtára szolgáltató hellyé válik, amelynek működtetésére a fenntartó ellátási szerződést 
köt egy nagyobb nyilvános könyvtárral.  

Ha a többcélú kistérségi társulás – melynek az érintett település is tagja - felveszi önként 
vállalható feladatai közé a mozgókönyvtári ellátást, jogosulttá válik e szolgáltató helyek után az állami 
költségvetésből normatív és fejlesztési támogatások igénybevételére, így a szolgáltatás biztosítására 
további források is rendelkezésre állnak.  

A távlati cél az, hogy a kistérség egészét tekintve jöjjön létre egy olyan könyvtári-információs 
hálózat, amelynek minden településen van hozzáférési pontja. Ennek segítségével nagymértékben 
csökkenthetők az infrastrukturális hátrányok, növelhető a kistérségben élők esélye a tanulásra, 
információszerzésre.  

……………………………………….Társulás Közgyűlése ……………………………… -én 
határozatott hozott, melyben a társulás kinyilvánította szándékát a mozgókönyvtári ellátás kistérségi 
keretek között történő biztosítására, és megbízta a társulás munkaszervezetét, hogy a szolgáltatás 
bevezetését a …………………………………………….. Könyvtárral készítse elő.  

Figyelembe véve azt, hogy a……………………………………..község önkormányzata 
korlátozott anyagi lehetőségei miatt nem tudja a nyilvános könyvtári szolgáltatást a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően intézmény fenntartásával biztosítani, valamint hogy a 
…………………………………………………………………….. Társulás lehetőséget kínál a 
szolgáltatás kistérségi keretek közötti igénybevételére, javaslom hogy a …………………………….. 
Község Képviselőtestülete döntsön arról, hogy kéri a fenntartásában működő 
……………………………………… Könyvtár törlését a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről, mert a 
továbbiakban nem intézményként, hanem szolgáltató helyként kívánja azt működtetni.  

Továbbá javaslom, hogy a könyvtári szolgáltatás ellátására a Képviselőtestület kössön 
szolgáltatási megállapodást a ……………………………………………………… (könyvtárral) a 
melléklelt szolgáltatási szerződés alapján. 

A települési önkormányzat feladata marad továbbra is az épület fenntartása, helyi személyzet 
biztosítása, és a dokumentumvásárlási, valamint működési hozzájárulás biztosítása. A színvonalas 
könyvtári szolgáltatás nyújtása érdekében ehhez kistérségi keretek között további állami normatív 
hozzájárulás, és pályázati támogatás igénybe vételére nyílik lehetőség.  
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Határozati javaslat: 
 

1. …………………………………….Község Képviselőtestülete kéri a fenntartásában 
működő könyvtár törlését a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről, mert a továbbiakban nem 
intézményként, hanem könyvtári szolgáltató helyként kívánja azt működtetni. Felkéri a 
Jegyzőt (Körjegyzőt), hogy a határozatot a Könyvtári Intézethez (1827 Budapest, 
Budavári Palota, F épület) juttassa el. 

2. A könyvtári szolgáltatás biztosítása érdekében – a mellékelt szolgáltatási szerződés 
figyelembevételével - a Képviselőtestület megbízza a ………………………… 
…………………………… (könyvtárat) a község könyvtári szolgáltatásainak ellátásával. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződést aláírására.  

 

A szerződés megkötésének határideje: ………………………………………………………..  

Felelős: ………………………………………………….. Polgármester. 
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