
MEGÁLLAPODÁS 
 
 
mely létrejött egyrészről a …………………………………….. Többcélú Kistérségi 
Társulás (címe),……………………………..(továbbiakban: Társulás), képviseli: 
……………………………………… elnök, másrészről …………………………………. 
Könyvtár (címe) (továbbiakban: Szolgáltató), képviseli …………………………….. 
igazgató között mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítására. 
 
Felek megállapítják, hogy a Társulási Megállapodás …... pontja alapján a Társulás 
biztosítja a …………………………………………. kistérséghez tartozó 
önkormányzatok részére a mozgókönyvtári szolgáltatásokat. Az önkormányzatok 
közül 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………….Községi Önkormányzatok, mint könyvtári szolgáltató 
helyet fenntartók 2007. január 1. napjától a Szolgáltatótól megrendelték a könyvtári 
szolgáltatásokat. Ennek megfelelően a Társulás és a Szolgáltató a mozgókönyvtári 
szolgáltatások biztosítására az alábbiakban állapodik meg: 
 
1. A Szolgáltató: 

− Folyamatosan gondoskodik mindazon könyvtári dokumentumok 
beszerzéséről, amelyek a könyvtári szolgáltató helyek gyűjtőkörébe illenek, 
illetve az adott településen élők érdeklődésére számot tartanak.  

− Gondoskodik a dokumentumok állományba vételéről, irányításáról, könyvtári 
használatra alkalmassá tételéről.  

− Gondoskodik a cserék lebonyolításáról, a dokumentumok szállításáról.  
− Az év során 6 alkalommal biztosít új könyveket a szolgáltatóhely számára.  
− Gondozza a szolgáltatóhely állományát. 
− Kielégíti a konkrét, de helyben megoldhatatlan kérdéseket, információs 

igényeket (könyvtárközi kölcsönzés, információszolgáltatás telefonon vagy 
internet útján). 

− Országos könyvtári szolgáltatásokat közvetít.  
− Évente legalább egyszer továbbképzést szervez a szolgáltatóhelyek 

könyvtárosai számára, igény- és meghatározott létszám esetén alapfokú 
könyvtári tanfolyamot tart. 

− Részt vesz a szolgáltatással kapcsolatos pályázatokon, vállalja azok 
lebonyolítását.  

 
2. A Társulás az 1. pontban meghatározott feladatok ellátásáért – a szolgáltatásért 
és állománygyarapításért – a mindenkori költségvetési törvényben a többcélú 
kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatainak támogatására biztosított 
Ft/szolgáltatóhely szerinti összeg ………………. %-át átadja a Szolgáltatónak. 
 
3. A 2. pont szerinti összeget a Társulás negyedéves összegben utalja a Szolgáltató 
…………………….Banknál vezetett ………………………………… számú számlájára. 
Az átutalás határideje minden negyedévet követő hónap 5. napja, kivéve a 4. 
negyedévet, mely esetben november hó 15. napjáig kell az utalást eszközölni. 
 
4. A Szolgáltató az átadott normatív támogatást a mindenkori költségvetési 
törvényben szabályozott módon az adott évben használhatja fel.  
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5. A Szolgáltató a normatív működési támogatás keretében beszerzett 
dokumentumokat ellátja a „……………………………………………….. Társulás” 
feliratú bélyegzővel.  
 
6. A Szolgáltató az átadott pénzeszközök felhasználásáról minden év február 15. 
napjáig írásbeli beszámolót készít a Társulásnak.  
 
7. Felek a megállapodást 2007. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre 
kötik. 
 
8. A felek 3 hónapos felmondási időben állapodnak meg, a megállapodást minden év 
december 31-el lehet felmondani, az írásbeli felmondásnak szeptember 31-ig meg 
kell érkeznie a másik félhez. 
 
 
Zalaegerszeg, 2006. …………………… hó …… nap 
 
 
 
 
     …………………………………….       ……………………………………….. 
……………………….Többcélú Kistérségi   ……………………….. Könyvtár 
     Társulás képviseletében    képviseletében          


