A Képviselő-testület 489/2016. (XII. 29.) sz. kt. határozatának melléklete
MEGÁLLAPODÁS

Preambulum
Az iskolai könyvtár működtetése minden iskolában kötelező, kivéve, ha a feladatot
nyilvános könyvtár látja el. (20/2012. EMMI rend. 2. mell.) A 2011. évi. CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban Nkt.) is kötelezővé teszi az iskolai könyvtár
működtetését, hogy az iskola nyújtani tudja a törvény által biztosított
• azon tanulói jogot, hogy használhassa az iskolai/kollégiumi könyvtár
szolgáltatásait,
• azon pedagógusi jogot, hogy az iskolai könyvtáron keresztül kölcsönzéssel
megkapja a tankönyveket, tanári segédkönyveket,
• azon jogot, hogy a tanulók és pedagógusok minden tanítási napon igénybe
vehessék szolgáltatásait.
A jelen Megállapodás a Nkt-ben foglaltak alapján az iskolai könyvtári ellátás
megvalósítására létrejött egyrészről
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
képviseli: Varga Gusztáv polgármester
törzsszáma: 725228
adóigazgatási azonosító száma: 15725228-2-04
bankszámlaszáma: 11733034-15344100.-00000000.
KSH statisztikai számjele: 15725228.-8411-321-04
mint Szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Gyulai Tankerületi Központ
székhelye: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
képviseli: Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15835138-2-04
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005-00336523-00000000
ÁHT azonosítója: 361284
KSH statisztikai számjele: 15835138-8412-312-04
mint Szolgáltatást vevő (a továbbiakban: Központ )
között a mai napon az alábbi feltételek mellett:
1. Központ az iskolai könyvtári feladatellátást a 20/2012. EMMI rend. 164.§ (2)
bekezdésében foglaltak szerint a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola iskolai könyvtári ellátási kötelezettségének teljesítése
érdekében Önkormányzattól rendeli meg, aki a feladatot az általa fenntartott
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár látja el teljes szakmai és képesítési
kompetenciával.
2. Szolgáltatásnyújtás
helye:
Mezőkovácsházi
Városi
Könyvtár
5800
Mezőkovácsháza Árpád u. 162.
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3. A jelen megállapodásban rögzített szolgáltatások szakmai tartalmát és színvonalát a
mindenkori szakmai jogszabályok határozzák meg.
4. Az Önkormányzat az iskolai könyvtári feladatok ellátása során a következő
szolgáltatások nyújtására vállal kötelezettséget, melyet a Mezőkovácsházi Városi
Könyvtár útján lát el:
4.1. Folyamatosan feltárja, őrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja a kettős
funkciójú könyvtár állományát, valamint igény és lehetőség szerint saját
állományát is.
4.2. Tájékoztatást nyújt a dokumentumokról és szolgáltatásokról.
4.3. Megtartja az iskola helyi pedagógia programja szerinti tanórai
foglalkozásokat.
4.4. Biztosítja a könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben
használatát.
4.5. Nyilvántartást vezet a könyvtár állományáról a számítógépes adatbázisában.
4.6. Kölcsönzi a könyvtári dokumentumokat, beleértve a tartós tankönyveket és
a segédkönyveket is.
4.7. Információt nyújt az interneten elérhető webes katalógusban a könyvtár
állományáról.
4.8. Igény szerint megtartja az Nkt. 4. § 5. pontja szerinti egyéb foglalkozásokat.
4.9. Biztosítja a számítógépes informatikai tanácsadást.
4.10. Tájékoztatást nyújt dokumentumairól, szolgáltatásairól.
4.11. Biztosítja más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérését.
4.12. Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
4.13. Közreműködik az iskolai tankönyvellátásban (tartós tankönyvek),
együttműködve az iskola tankönyvfelelősével.
4.14. Bekapcsolja az egységes integrált könyvtári rendszerébe a település
szolgáltató helyét/iskolai könyvtárát.
4.15. Közreműködik az egyedi információk iránti kérések teljesítésében.
4.16. Segíti az elektronikus könyvtárak és az elektronikus formában hozzáférhető
dokumentumok használatára irányuló szolgáltatás bevezetését.
4.17. Szerverén tárhelyet biztosít a szolgáltató hely könyvtári állománynyilvántartásának és az olvasói nyilvántartás adatainak.
4.18. Biztosítja a kölcsönzési modul működtetését, a személyi adatrögzítést.
4.19. Hozzáférést nyújt az elektronikus katalógusokhoz.
4.20. Elősegíti az olvasásnépszerűsítő programokhoz való csatlakozást.
4.21. Segíti a helyi programok szervezését.
4.22. Tájékoztatja az iskola igazgatóját és tantestületét az aktuális könyvtári
rendezvényekről, programokról.
5. A feladatellátásra a Gyulai Tankerületi Központ működési célú átadott
pénzeszközt biztosít. (Kjt besorolás szerinti 1 fő közalkalmazott bére és járuléka
erejéig), Az átadott pénzeszköz az iskolai könyvtáros mindenkori besorolás
szerinti bére és járulékai, amely a szerződéskötés időpontjában havi bruttó
221.234,-Ft járulékkal együtt (br.174.200,-Ft bér és 47.034 Ft járulék).
Önkormányzat az iskolai könyvtáros besorolás szerinti illetményéről tájékoztatást
nyújt a Központnak minden év november 30. napjáig.
A bér és járulék összegét minden tárgyhót követő 5. napjáig átutalja
Mezőkovácsháza Város Önkormányzat 11733034-15344100 számú számlájára.
6. A Megállapodás 2017. január 1. napján lép hatályba határozatlan időre.
7. A szerződésszegésből eredő károkért való felelősség megállapítása, a kártérítés
mértékének meghatározása kapcsán felek a jelen megállapodásban nem
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szabályozott esetekben a Ptk. szerint járnak el. Ezt megelőzően a vitás kérdéseket
a szerződő felek tárgyalás, egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.
8. A Központ a Megállapodás módosítására vonatkozó szándékát, amennyiben az
jogszabály módosításából ered, a hatályba lépést követő 30 napon belül írásban
jelzi Önkormányzat felé.
A felek a Megállapodást a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal
egyezőt jóváhagyólag aláírják.
Mezőkovácsháza, 2016. december

…………………………………………
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
képviseli
Varga Gusztáv
polgármester
pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt:Mezőkovácsháza 2016.
„….”.

pénzügyileg ellenjegyzem:
december Kelt: …………….., 2016. december „….”.

……………………………………………
Önkormányzat
Ágostonné Dohányos Ivett
költségvetési irodavezető
Jogilag ellenjegyzem:
Kelt:Mezőkovácsháza
„….”.

2016.

………………………………………..
Gyulai Tankerületi Központ
képviseli
Teleki-Szávai Krisztina
tankerületi központ igazgató

……………………………………………
Tankerületi Központ
gazdasági vezető

Jogilag ellenjegyzem:
december Kelt: …………….., 2016. december „….”.

……………………………………….
Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

………………………………………..
ügyvéd

