
 
 
Szám: 2/2010. 

 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. február 15-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 15/2010. (II. 15.) közgyűlési 
határozata a kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári  
feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. számú 

melléklet szerinti feladat átadás-átvételi megállapodást 
jóváhagyja.  

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás 

aláírására.  
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 
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1. számú melléklet 

 
 

Megállapodás 
 

kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról 
 
amely létrejött egyrészről:  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla tér 8., 
képviseli: Horváth István polgármester, a továbbiakban: Megbízó,  
másrészről  
a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. képviseli:  
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a továbbiakban: Megbízott)    
között az alábbi időpontban és feltételek mellett: 
 
 
1. A felek megállapítják hogy a kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. tv. 53. § (2) és 64. § (1) és (2) bekezdése értelmében a nyilvános 
könyvtári ellátás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező 
feladata. 

 
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban rögzített feladat-

ellátási kötelezettségét úgy teljesíti, hogy a nyilvános könyvtári feladat ellátásával 
megbízza a Tolna Megyei Önkormányzatot. Megbízott a feladatot az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtár útján látja el. 

 
3. A megbízás határozott időtartamra, 2010. január 1-jétől – 2010. december 31-ig 

jön létre. 
 
4. Megbízott a 2. pontban meghatározott feladat keretében 

 az Illyés Gyula Megyei Könyvtár (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51., a 
továbbiakban: Megyei Könyvtár) a megyeszékhelyen működő 
önkormányzati közművelődési könyvtárban nyilvános könyvtári ellátást 
biztosít, ezzel ellátja - jelen megállapodás alapján - az 1997. évi CXL. tv. 
55. § (1) és 65. § (2) bekezdésében meghatározott alapfeladatokat; 

 ellátja a lakosság könyvtári és informatikai igényeinek korszerű kielégítését; 
 a lakosság igényeihez igazodva a könyvtár megfelelő példányszámban 

szerez be nyomtatott és képes- hangos dokumentumokat, elektronikus 
adathordozón megfelelő dokumentumokat; 

 korszerű szolgáltatásokat épít ki az információs társadalom által támasztott 
új, korszerű követelményeknek megfelelően. 

 
5. Megbízott vállalja, hogy intézménye nyitvatartási időtartamában és rendjében 

figyelembe veszi Szekszárd felnövekvő és felnőtt polgárainak igényeit is. 
 
6. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy 

 a nyilvános könyvtári feladatokat az Illyés Gyula Megyei Könyvtár alapító 
okiratában az intézmény alaptevékenységeként szerepelteti, 

 azok ellátásáról a fentiek szerint gondoskodik, a könyvtárak működését 
szabályozó jogszabályokban előírtak alapján, 
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 az intézményi beiratkozás és igénybevételi díjak megállapításakor, 

változásakor az átadó előzetes véleményét kikéri. 
 
7. A felek megállapodnak abban, hogy a fiókkönyvtárak a könyvtári nyitvatartáson 

kívüli időben a város igényeinek megfelelő közösségi célokat is szolgálnak. 
 
8. Megbízó a 2. pontban meghatározott feladatok ellátásához az Illyés Gyula Megyei 

Könyvtár költségvetési támogatása tervezett összegének 30 %-ával járul hozzá. 
Megbízott a támogatás összegét támogatás értékű működési bevételként tünteti 
fel költségvetésébe. 

 
9. Megbízó vállalja, hogy éves hozzájárulását négy egyenlő részletben, 

negyedévente, minden negyedév második hónapjának 15. napjáig átutalja a 
Megbízott 11746005-15417007 számú költségvetési elszámolási számlájára. 

 
10. Megbízó elfogadja, hogy ha a Megállapodás 9. pontjában foglalt határidő elteltétől 

számított 30. napon sem írják jóvá Megbízott számláján a negyedévben 
esedékes hozzájárulása összegét, akkor Megbízott azonnali beszedési 
megbízást nyújtson be ellene. Megbízó az azonnali beszedési megbízásra 
vonatkozó felhatalmazást Megbízott nevére szólóan – a számlavezető bankja 
záradékolásával - a Megállapodás aláírásakor megadja.  

 
11. Felek megállapodnak abban, hogy a könyvtár költségvetési előirányzatát minden 

év január 31-ig egyeztetik. 
 

12. A felek kinyilvánítják, hogy az Illyés Gyula Megyei Könyvtár irányító szervi 
feladatait, hatáskörét a Tolna Megyei Önkormányzat gyakorolja. 

 
13. A felek megállapodnak abban, hogy Megbízott évente beszámol az intézmény 

nyilvános könyvtári tevékenységéről, a felmerült kiadásokról, költségekről a 
tárgyévet követő év január 31. napjáig, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a következő rendes ülésén megtárgyal. 

 
14. Megbízó - előzetesen egyeztetett időpontban – a könyvtár elszámolásait 

ellenőrizheti. 
 
15. Megbízott vállalja, hogy az érdekeltség-növelő támogatásra rendszeresen 

pályázik. (1997. évi CXL. tv. 70. § (4) bek.) 
 
16. Megbízott vállalja, hogy pályázatát a feladat-ellátást szolgáló technikai, műszaki 

fejlesztésekre (1997. évi CXL. tv. 91. § (2) bek.) az intézmény egész feladatára 
nézve nyújtja be. 

 
17. Megbízó vállalja, hogy az érdekeltség-növelő támogatásra, illetve a műszaki 

fejlesztésre benyújtott pályázatok feladatarányos részéhez a saját erőt –  előzetes 
egyeztetés alapján – biztosítja. 

 
18. A felek kölcsönösen kinyilvánítják, hogy ezen megállapodás közös 

megegyezéssel bármikor módosítható, illetőleg közös megegyezéssel a tárgyév 
szeptember 30. napjáig december 31-i hatállyal megszüntethető. 

 



 4 
 
 
19. A feladat-ellátási kötelezettségek törvényi szabályozásának változása esetén 

azok hatálybalépésével egyidejűleg jelen megállapodás hatályát veszti, illetve a 
felek ezt szükség szerint módosíthatják. 

 
20. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1990. évi LXV. tv. 

1997. évi CXL tv. valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
Szekszárd, 2010. …. 
 
 
 

Horváth István                dr. Puskás Imre  
Szekszárd Megyei Jogú Város       a Tolna Megyei Közgyűlés  

polgármestere       elnöke 


