
Elıterjesztés 
 
Tárgy: Kulturális szakemberek továbbképzési terve 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 
A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés 
finanszírozásáról szóló, többször módosított 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet rendelkezik a 
közmővelıdési intézményekben dolgozó kulturális szakemberek továbbképzésérıl. A rendelet 
kimondja, hogy az 1997. évi CXL., ún. kulturális törvény hatálya alá tartozó intézmények 
közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában 
foglalkoztatott közép- és felsıfokú végzettségő szakembereinek 7 éves képzési ciklusonként 
legalább 120 órás továbbképzésben kell részt venniük. A képzések finanszírozása történhet a 
központi költségvetésbıl továbbképzési támogatásként ( ez csak lehetıség, nem ró 
kötelezettséget a központi költségvetésre ), intézményi támogatásból és  a munkavállaló saját 
hozzájárulásából.   
Az érintett intézmény vezetıjének képzési tervet kell készítenie, amelyet az intézmény 
fenntartója hagy jóvá a továbbképzési idıszak elsı évében május 25-éig. A tervet szükség 
szerint  felül kell vizsgálni és a módosításokat minden év február  15-ig a fenntartóval jóvá 
kell hagyatni. 
2014. január 1-jén legalább 6 órás munkaidıben foglalkoztatott közép- és felsıfokú 
szakképesítéssel rendelkezı szakemberek száma: 2 fı. ( mővelıdésszervezı, könyvtáros ). 
Továbbképzési idıszak: 2014. január 1. - 2020. december 31. 
Emellett a jóváhagyott hétéves továbbképzési terv alapján az intézmény vezetıjének minden 
adott naptári évre beiskolázási tervet is kell készíteni, melynek tartalmi elemeit szintén a fenti 
rendelet írja elı. 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés és a mellékletei alapján fogadja el 
a továbbképzési terveket és a határozati javaslatot. 
 
Tengelic 2014. május 20. 
 
                                                                                  Gáncs István 
                                                                                  polgármester 

 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete  a Petıfi Sándor Faluház és a 
Községi  Könyvtár kulturális szakemberei szervezett továbbképzésének 2014-2020-as 
idıszakra vonatkozó hétéves továbbképzési tervét jelen elıterjesztés mellékletében található 
tartalommal jóváhagyja. 
 
 
 
 



  TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 
   az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet által elıírt továbbképzés teljesítéséhez 
 
Továbbképzésben résztvevık: 
 
1. Név:      Schmidt Mária 
    Születési hely, idı:    Szekszárd, 1987.02.11. 
    An:      Horváth Mária    
    Lakcím:     7054 Tengelic, Bezerédj u. 24. 
    Munkahely neve:    Tengelic Község Önkormányzata 
    Munkaköre:     MŐVELİDÉSSZERVEZİ 
    Szakképzettsége:    tanító  
    Mőködési nyilvántartási száma: 
    Továbbképzési kötelezettség:  120 óra (7 évente) 
    Továbbképzés finanszírozása: 
 
 
 továbbképzési idıszak 2014 várható 

távolléti idı 
helyettesítés 

2015 várható 
távolléti idı 
helyettesítés 

2016 várható 
távolléti idı 
helyettesítés 

2017 várható 
távolléti idı 
helyettesítés 

2018 várható 
távolléti idı 
helyettesítés 

2019 várható 
távolléti idı 
helyettesítés 

2020 várható 
távolléti idı 
helyettesítés 

 kezdete vége terv teljesített terv teljesített terv teljesített terv teljesített terv teljesített terv teljesített terv teljesített 

1 2014.05.01. 2020.04.30. 

   

  

                

 
megjegyzés (továbbképzés teljesítése, anyagi elismerés): 
 
 
 
 T: tanfolyam 
 Sz: szakmai személyiség fejlesztés 
 K: konzultáció, szakmai tanácskozás 
 U: tanulmányút 
 M: szakmai mőhely 
 
 
 
Tengelic, 2014. május 1. 
 
 



      TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 
   az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet által elıírt továbbképzés teljesítéséhez 
 
Továbbképzésben résztvevık: 
 
1. Név:      Tóthné Csapó Sára 
    Születési hely, idı:    Tengelic, 1960.04.11. 
    An:      Horváth Etel    
    Lakcím:     7054 Tengelic, Rákóczi u. 7. 
    Munkahely neve:    Tengelic Község Önkormányzata 
    Munkaköre:     KÖNYVTÁROS 
    Szakképzettsége:    informatikus könyvtáros, tanító 
    Mőködési nyilvántartási száma: 
    Továbbképzési kötelezettség:  120 óra (7 évente) 
    Továbbképzés finanszírozása: 
 
 
 továbbképzési idıszak 2014 várható 

távolléti idı 
helyettesítés 

2015 várható 
távolléti idı 
helyettesítés 

2016 várható 
távolléti idı 
helyettesítés 

2017 várható 
távolléti idı 
helyettesítés 

2018 várható 
távolléti idı 
helyettesítés 

2019 várható 
távolléti idı 
helyettesítés 

2020 várható 
távolléti idı 
helyettesítés 

 kezdete vége terv teljesített terv teljesített terv teljesített terv teljesített terv teljesített terv teljesített terv teljesített 

1 2014.05.01. 2020.04.30. 

   

  

                

 
megjegyzés (továbbképzés teljesítése, anyagi elismerés): 
 
 
 
 T: tanfolyam 
 Sz: szakmai személyiség fejlesztés 
 K: konzultáció, szakmai tanácskozás 
 U: tanulmányút 
 M: szakmai mőhely 
 
 
 
Tengelic, 2014. május 1. 
 


