
ELŐTERJESZTÉS 
 

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 
Nagy Károly Városi Könyvtár 2021. évi beszámolójáról, 

2022. évi munkatervéről és beiskolázási tervéről 
 

1. előterjesztés száma: 52/2022. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: Nagy Károly Városi Könyvtár beiskolázási terve  
3. melléklet: Nagy Károly Városi Könyvtár továbbképzési terve  
4. melléklet: Nagy Károly Városi Könyvtár 2021. évi beszámolója 
5. melléklet: Nagy Károly Városi Könyvtár 2022. évi munkaterve 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottság 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár (a továbbiakban: BEMKK) igazgatója 
Takács József megküldte a Nagy Károly Városi Könyvtár (a továbbiakban: NKVK) 2021. évi 
beszámolóját, 2022. évi munkatervét, valamint a 2022. évi beiskolázási tervét. 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL törvény 65.§ (2a) bekezdése értelmében a települési könyvtár az éves szakmai 
munkatervét és az éves szakmai beszámolóját a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon 
belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére. 

A kulturális intézmény vezetője a kulturális szakemberek továbbképzésének tervezése és az 
élethosszig tartó tanulás elősegítése érdekében ötévenként képzési tervet, valamint minden 
naptári évre beiskolázási tervet készít.  

A képzési terv öt évre rögzíti, hogy a kulturális szakemberek szakmai tudásuk megújítása 
érdekében milyen, az intézmény alaptevékenységének megfelelő továbbképzésben vesznek 
részt. A képzési tervet az ötéves időszak első évében május 31. napjáig kell elkészíteni és 
szükség esetén évente március 31. napjáig felül kell vizsgálni. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 69. § 
(2) bekezdésének a) pontja alapján, átruházott hatáskörben a Bicskei Egységes Művelődési 
Központ és Könyvtár Nagy Károly Városi Könyvtár 2021. évi beszámolóját, 2022. évi 
munkatervét és beiskolázási tervét elfogadni szíveskedjen. 
 
Bicske, 2022. 04. 08. 
 

     
        Bálint Istvánné 

           polgármester 



 

1. melléklet az 52/2022. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Nagy Károly Városi 
Könyvtár 2021. évi beszámolójáról, 2022. évi munkatervéről és beiskolázási tervéről 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága átruházott hatáskörben eljárva a 
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Nagy Károly Városi Könyvtár 2021. évi 
beszámolóját, 2022. évi munkatervét és beiskolázási tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő:  2022. május 31. 
Felelős: Humánerőforrások Bizottság elnöke 
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