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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné 

Elvi lehetőség szakmai gyakorlat biztosítására Szarka Péter részére 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. május 25-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtárat megkereste a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtára azzal a kéréssel, hogy 
Szarka Péter, 2618 Nézsa, Táncsics u. 4.(lakhely), Bercel (szül. hely), Laluja Mária (a.n.) az 
52 322 01 azonosító számú felső középfokú segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés 
megszerzésére irányuló képzés Képzési programja szerinti szakmai gyakorlatot 19 órában in-
tézményünknél tölthesse el, a mellékelt javaslat szerint, melyről igazolást kell adnunk. Ezen 
igazolásokat  és az Együttműködési keretmegállapodást mellékeljük. A szakmai gyakorlatnak 
anyagi vonzata nincs. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2018. május 14. 
 
 
 
 
         Varga Nándorné 
         igazgató helyettes 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2018. (V.25.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szarka Péter szakmai gyakorla-
tának biztosítási lehetőségét a kért szempontok szerint a helyi Városi Művelődési Központ és 
Könyvtárban. 
 



…………………                                                                                                                                     2014. 04.18-i Kt. ülésre 
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„A”  változat 

 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja Szarka Péter 19 órás szakmai gyakorlatának elvégzé-
sére a helyi Városi Művelődési Központ és Könyvtárban. 
 
Határidő: értesítés után, Szarka Péterrel való időpontegyeztetés után. 
Felelős: Varga Nándorné, ig.h. 
 
 

„B”  változat 
 
A Képviselő-testület nem adja hozzájárulását Szarka Péter 19 órás szakmai gyakorlatának el-
végzésére a helyi Városi Művelődési Központ és Könyvtárban. 
 
Határidő: értesítés után, Szarka Péterrel való időpontegyeztetés után. 
Felelős: Varga Nándorné, ig.h. 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁSEGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁSEGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁSEGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS    
OKJ felső középfokú segédkönyvtáros tanfolyamOKJ felső középfokú segédkönyvtáros tanfolyamOKJ felső középfokú segédkönyvtáros tanfolyamOKJ felső középfokú segédkönyvtáros tanfolyam    

Képzési programban rögzített szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátásáraKépzési programban rögzített szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátásáraKépzési programban rögzített szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátásáraKépzési programban rögzített szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására 
 

 
1. amely létrejött a felnőttképzést folytató, szakmai gyakorlatot szervező intézmény (a továbbiakban: 

KépzőhelyKépzőhelyKépzőhelyKépzőhely) és a szakmai gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező szervezet (a 
továbbiakban: GyakorlóhelyGyakorlóhelyGyakorlóhelyGyakorlóhely) között (Képzőhely és Gyakorlóhely a továbbiakban együtt: FelekFelekFelekFelek) az 
alábbi feltételek szerint.    

a. Képzőhely adatai:Képzőhely adatai:Képzőhely adatai:Képzőhely adatai:    
FelnőttképzFelnőttképzFelnőttképzFelnőttképzést folytató intézmény neve:ést folytató intézmény neve:ést folytató intézmény neve:ést folytató intézmény neve:    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Önállóan gazdálkodó szervezeti egység /Önállóan gazdálkodó szervezeti egység /Önállóan gazdálkodó szervezeti egység /Önállóan gazdálkodó szervezeti egység /    
szervezeti egysége megnevezése:szervezeti egysége megnevezése:szervezeti egysége megnevezése:szervezeti egysége megnevezése:    

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
BME OMIKK 

Felnőttképzést folytató intézményFelnőttképzést folytató intézményFelnőttképzést folytató intézményFelnőttképzést folytató intézmény székhelye: székhelye: székhelye: székhelye:    1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 
Statisztikai számjele: Statisztikai számjele: Statisztikai számjele: Statisztikai számjele:     KSH 15308799-8542-312-01 
Adószáma: Adószáma: Adószáma: Adószáma:     15308799-2-43 
Számlaszám: Számlaszám: Számlaszám: Számlaszám:     Magyar Államkincstár, 10032000-01425279 
Képviseletében eljár (név, beosztás): Képviseletében eljár (név, beosztás): Képviseletében eljár (név, beosztás): Képviseletében eljár (név, beosztás):     Liszkay Béla főigazgató 
Képviselő elérhetőségei:Képviselő elérhetőségei:Képviselő elérhetőségei:Képviselő elérhetőségei:    +36 1 463 1031 

bliszkay@omikk.bme.hu 
     
A Képzés megnevezése:A Képzés megnevezése:A Képzés megnevezése:A Képzés megnevezése:    segédkönyvtáros 
A Képzés helye: A Képzés helye: A Képzés helye: A Képzés helye:     1111 Budapest,  

Műegyetem rakpart 3. 
K épület, 1. emelet 52 terem 

OKJ azonosító:OKJ azonosító:OKJ azonosító:OKJ azonosító:    52 322 01 
Nyilvántartásba vételi sNyilvántartásba vételi sNyilvántartásba vételi sNyilvántartásba vételi szám:zám:zám:zám:    E-000530/2014/A001/2014. december 2. 
Képzésvezető:Képzésvezető:Képzésvezető:Képzésvezető:    Lengyel Zoltánné 
A Képzésvezető elérhetőségei:A Képzésvezető elérhetőségei:A Képzésvezető elérhetőségei:A Képzésvezető elérhetőségei:    +36 1 463 3534 

gylengyel@omikk.bme.hu 
 

b. Gyakorlóhely adatai:Gyakorlóhely adatai:Gyakorlóhely adatai:Gyakorlóhely adatai:    
Szakmai gyakorlatot végző szervezet neve:Szakmai gyakorlatot végző szervezet neve:Szakmai gyakorlatot végző szervezet neve:Szakmai gyakorlatot végző szervezet neve: Rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
SSSSzakmai gyakorlatot végző szervezetzakmai gyakorlatot végző szervezetzakmai gyakorlatot végző szervezetzakmai gyakorlatot végző szervezet székhelye: székhelye: székhelye: székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
Statisztikai számjele:Statisztikai számjele:Statisztikai számjele:Statisztikai számjele: 15453260-9329-322-12 
Adószáma: Adószáma: Adószáma: Adószáma:  15453260-1-12 
Számlaszám: Számlaszám: Számlaszám: Számlaszám:  11741031-154532 
Képviseletében eljár (név, beosztás): Képviseletében eljár (név, beosztás): Képviseletében eljár (név, beosztás): Képviseletében eljár (név, beosztás):     Varga Nándorné igazgató helyettes 
KépvisKépvisKépvisKépviselő elérhetőségei:elő elérhetőségei:elő elérhetőségei:elő elérhetőségei: muvkozpont@retsag.hu, konyvtar@retsag.hu 

 
A szakmai gyakorlat helye: A szakmai gyakorlat helye: A szakmai gyakorlat helye: A szakmai gyakorlat helye:  2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
A szakmai gyakorlat vezetője/felelőse:A szakmai gyakorlat vezetője/felelőse:A szakmai gyakorlat vezetője/felelőse:A szakmai gyakorlat vezetője/felelőse: Varga Nándorné igazgató helyettes 

 
2. A Felek a megállapodást 2018. ………………………-től, 2018. …………………………..-ig terjedő 

időtartamra/ határozatlan időre kötik. 

3. Az együttműködés célja a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét1. sz. mellékletét1. sz. mellékletét1. sz. mellékletét képező adatlapok(on) nyilvántartott 
tanfolyami résztvevő(k) részére a jelen megállapodás szerinti szakmai gyakorlat biztosítása. 

4. A gyakorlati képzésben részt vevő(k) létszáma: 1111 fő. (Szarka Péter) 

5. A gyakorlati képzés időtartama: 11119999 munkaóra. 



6. A fenti tanfolyami résztvevő(k) tanulmányainak ideje alatt a Képzési programban rögzített szakirányú 
szakmai gyakorlatot kötelesek teljesíteni. A gyakorlatot olyan munkával kell eltölteni, amely a 
segédkönyvtáros képzés céljának megfelel, az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódik. 

7. A tanfolyami résztvevő(k) a gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés programjában 
meghatározott feladat ellátására kötelezhető(ek), és csak egészséges, biztonságos körülmények között 
foglalkoztatható(ak).  

8. A GyakorlóhelyenGyakorlóhelyenGyakorlóhelyenGyakorlóhelyen folyó szakmai gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, 
aki megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

9. A GyakorlóhelyGyakorlóhelyGyakorlóhelyGyakorlóhely biztosítja a gyakorlat tárgyi feltételeit és a szükséges szakmai irányítást, ill. felügyeletet. 
Gondoskodik a biztonságos munkakörülményekről, az ezzel kapcsolatos szabályokról a gyakorlaton 
résztvevő(ke)t tájékoztatja. 

10. A GyakorlóhelyGyakorlóhelyGyakorlóhelyGyakorlóhely felelősséget vállal a tanfolyami résztvevő(k)ről birtokába jutott adatok, információk 
jogszabályoknak megfelelő kezeléséért. 

11. A KépzőhelyKépzőhelyKépzőhelyKépzőhely jogai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatban: 

a. a tanfolyami résztvevővel/résztvevőkkel közösen kiválasztja a gyakorlati helyszínt. Ezt követően 
felkéri a GyakorlóhelyetGyakorlóhelyetGyakorlóhelyetGyakorlóhelyet a tanfolyami résztvevő(k) befogadására. 

b. feladata a tanfolyami résztvevő(k) gyakorlati helyen történő eseti ellenőrzése, tanulmányi és 
módszertani irányítása, 

c. közreműködik, ill. intézkedik a gyakorlat során a KépzőhelyetKépzőhelyetKépzőhelyetKépzőhelyet érintő problémák megoldásában. 

12. A KépzőhelyKépzőhelyKépzőhelyKépzőhely és a tanfolyami résztvevő(k) közötti felnőttképzési szerződés értelmében a tanfolyami 
résztvevő(k) a szakmai gyakorlati idő alatt a tudomására/tudomásukra jutott bármilyen adatot, tényt, 
üzleti titkot bizalmasan kezeli(k), azt harmadik személlyel nem közli(k). 

13. A szakmai gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. (Dokumentálás a 2. sz. melléklet2. sz. melléklet2. sz. melléklet2. sz. melléklet 
szerint) 

14. A tanfolyami résztvevő(k) gyakorlati oktatásával összefüggő, jelen együttműködési megállapodásban 
nem érintett és a jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése során esetlegesen felmerülő 
problémákat a FelekFelekFelekFelek egymással egyeztetve kívánják megoldani. 

 

Az Együttműködési Keretmegállapodásnak pénzügyi Az Együttműködési Keretmegállapodásnak pénzügyi Az Együttműködési Keretmegállapodásnak pénzügyi Az Együttműködési Keretmegállapodásnak pénzügyi vonzata nincsvonzata nincsvonzata nincsvonzata nincs, a Feleket , a Feleket , a Feleket , a Feleket anyagianyagianyagianyagi kötelezettségvállalás  kötelezettségvállalás  kötelezettségvállalás  kötelezettségvállalás 
nem terheli!nem terheli!nem terheli!nem terheli! 

 
A FelekFelekFelekFelek a jelen megállapodást gondos áttanulmányozás után – mint akaratukkal mindenben egyezőt – 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Budapest, 2018……………………... 
   
  PH       PH 
 
 

.............................................................. 
Gyakorlati képzést biztosító szervezet 

(Gyakorlóhely) 

.............................................................. 
BME OMIKK 
(Képzőhely) 

 



2. sz. melléklet2. sz. melléklet2. sz. melléklet2. sz. melléklet    

IGAZOLÁSIGAZOLÁSIGAZOLÁSIGAZOLÁS 

A könyvtári rendszer működése ((10707-12) modulhoz tartozó 19 órás szakmai gyakorlat elvégzéséről 

 

AlulírottVarga Nándorné igazgató helyettes(név), mint a Rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

(szakmai gyakorlat helyszínét biztosító intézmény) vezetője igazolom, Szarka Péter (név), Bercel (születési 

hely), 1962. október 12. (születési idő), Laluja Mária (anyja születési neve) az 52 322 01  azonosító számú 

felső középfokú segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló képzés Képzési 

programja szerinti szakmai gyakorlatot – amelynek során figyelembe vettük a képzés moduljának vonatkozó 

tartalmát – az alábbiak szerint teljesítette:  

 

Időpont (-tól –ig): ……………………………………………………………… 

 

 

 

Dátum: ………………………………………. 

 

 

    PH 

 

 

 ……………………………………………………………….    

    a szakmai gyakorlat helyszínét biztosító intézmény vezetője 



 

IGAZOLÁSIGAZOLÁSIGAZOLÁSIGAZOLÁS    

A könyvtári rendszer működése (10707-12) modulhoz tartozó 20 órás szakmai gyakorlat elvégzéséről 

Teljesített terület,Teljesített terület,Teljesített terület,Teljesített terület,    
munkafolyamatmunkafolyamatmunkafolyamatmunkafolyamat    

Teljesített Teljesített Teljesített Teljesített 
óraszámóraszámóraszámóraszám    

Teljesítés időpontjaTeljesítés időpontjaTeljesítés időpontjaTeljesítés időpontja    
Teljesítés igazolása Teljesítés igazolása Teljesítés igazolása Teljesítés igazolása 

(aláírás)(aláírás)(aláírás)(aláírás) 

1.1.1.1.    Kistérségi könyvtári ellátás: a 
Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer 

1 

   

2.2.2.2.    Könyvtári adminisztráció 

2 

   

3.3.3.3.    A könyvtár működésének 
dokumentumai (alapító okirat, 
küldetésnyilatkozat, a szervezeti 
és működési szabályzat részei és 
mellékletei stb.) 

6 

   

4.4.4.4.    Munkatervek, jelentések, 
statisztikák 4 

   

5.5.5.5.    A működés forrásai. A könyvtár 
gazdálkodási rendje. A könyvtári 
terület pályázati lehetőségei 

4 
   

6.6.6.6.    Minőségbiztosítás a könyvtárban 
3 

   

Összesen:Összesen:Összesen:Összesen:    19191919 
   

 

Dátum: ………………………………………. 

 

 

 ………………………………………………………………. 

 gyakorlatvezető


