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Pomaz Varos Onkorményzatanak Képvisel6-testiilete 2020. okt6ber 19-i tlésének jegyzOkinyvébél

Pomaz Varos Onkorményzat Képviselé-testiiletének
162/2020. (X.20.) inkorményzati hatérozata a

A Pomazi Miivelédési Haz és Kinyvtar igazgatoi tisztségének betiltésére vonatkoz6
palyazat kiirasarél

Poméz Véros Onkormdnyzatanak Képviselé - testillete a kézalkalmazottak jogallasarél sz616
1992. évi XXXII. térvény végrehajtasarél a miivészeti, a kzmiivelédési és a kézgyijteményi
teriileten foglalkoztatott kézalkalmazottak jogviszonydval Osszefiliggé egyes kérdések
rendezéséréi sz616 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapjan az aldbbi
hatarozatot hozza:

1. A Képviselé-testiilet a Pomazi Mdvelédési Haz és Kényvtar igazgaté beosztds
ellétasara pélyazatotir ki a hatarozat mellékletébenfoglalt tartalommal.

2. Az intézmény vezetésével megbizott igazgaté beosztas ell4tasdra vonatkozd
palyazatok véleményezésére 5 tagu véleményez6 bizottsdg hozlétre.

3. A véleményezébizottsag elndkénekDr. Sikiddi Csilldt a Kulturdlis, Oktatasi és Sport
bizottsag elnékét, tagjainak Demeter Zoltant a Pomazi Mavelédési Haz és K6nyvtar
dolgozojat, Halmai Rébert kulturalis szakért6t, Balogh Flérat a Pomazi Okokér
képviseldjét, valamint Nagy Gyulat a Pomazi Zenekastély Kft. lgyvezeté igazgatdjat
valasztja meg.

4. Halmai Robert kulturdlis szakérté dijazasdéra 50.000.-Ft fedezetet biztosit.

5. Felkéri a polgarmestert, hogy a jelen déntésbél fakad6 intézkedéseket tegye meg.

Felelés: Leidinger Istvan polgarmester
Hatéridé: 202.10.22.
A hatarozat végrehajtdséban kézremikédik: Vargéné Markus Maria munkaiigyi referens
A hatarozat végrehajtéséréljelentést tesz: Vargané Markus Maria munkaiigyi referens

  
Leidinger Istvan

polgarmester

 



                            162/2020. (X.20.) önkormányzati határozat melléklete 

Pomáz Város Önkormányzata  
                         

pályázatot hirdet 

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár  
 

Igazgatói 

beosztás ellátására.  

A munkaviszony időtartama: 

5 éves határozott idejű munkaviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre 5 évre szól.  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2013 Pomáz, Huszár utca 3.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Intézmény vezetése, az intézmény szakmai munkájának teljes körű irányítása, az intézmény 
alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény teljes jogkörű képviselete. 
Felelős a szakszerű és törvényes működésért. Szakszerűen és hatékonyan tervezi, szervezi, 
irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó kulturális munkát.  

Illetmény és juttatások: 

 A bérezés a pályázó bérigényének megjelölésével, az Mt. alkalmazásával történik 
figyelemmel a Kjt. magasabb vezető beosztásra vonatkozó szabályaira.  
  

                      

Pályázati feltételek: 

        Felsőfokú szakirányú végzettség 

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
          

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
       A településen meglévő közösségek, illetve nemzetiségek hagyományainak ismerete.  
    Angol, illetve Pomázon élő nemzetiségek nyelvének ismerete. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

            Részletes szakmai önéletrajz  
            Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata  
            3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés igazolása  

                  Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és vezetői program  
 Nyilatkozat a pályázati anyagok megismerhetőségéről és a pályázatban foglalt                                                                     
személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás. 

  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 20.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         

Elektronikus úton Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens részére a 
vargane.markus.maria@pomaz.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 26.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.pomaz.hu - 2020. november 20. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § 
(1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Az igazgatói 
tisztség vezető állású munkaviszonynak minősül. 
  
 

 


