
Pomáz Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

17/2021 (1.28.) számú Önkormányzati határozata 

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője részére célfeladatok 
meghatározása tárgyában 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendelet 
1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján a Pomáz Város képviselő testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, 
valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, 
valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 207.§ (2) bekezdése alapján 
alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. számú mellékletében 
foglalt tartalommal határozza meg a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár· 
intézményvezetője részére célfeladatként. 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
célfeladatokról az intézményvezetőt tájékoztassa. 

Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő:2021. január 31. 
Végrehajtásban közreműködik: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens 
Végrehajtásról jelentést tesz: Polgármester 



                                              1.számú melléklet a 17/2021.(I.28.) polgármesteri határozathoz 

 

 

 

1.A Pomázi Művelődési Ház- és Könyvtár intézményvezetője részére meghatározott 

célfeladatok: 

 

1.1.A célfeladatok a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban. Kormányrendelet)1.§-a alapján kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt: 

 

- a veszélyhelyzet utáni intézményi működésre történő felkészítése az épületnek 

(állagfenntartó munkálatok, átépíttetés elvégzése, koordinálása) 

- az intézmény online térben való működtetésnek kiépítése, amely magában foglalja a 

virtuális programszervezést a település kulturális életének bemutatására fókuszálva, 

- az intézmény épülete körüli terület gondozása, kertészetimunkálatok megszervezése, 

koordinálása; 

- az intézmény épületében lévő büfé helyiség bérbeadása tekintetében tegyen lépéseket. 

- szervezze meg a helytörténeti gyűjtemény látogatásának módját, erre vonatkozón 

dolgozzon ki koncepciót. 

- vegyen részt  a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37/A. § (7) bekezdés a.) 

pontja alapján helytörténeti gyűjteménynek a közérdekű muzeális kiállítóhellyé 

nyilvánítási eljárásában. 

-  

 

1.2. A célfeladatok Kormányrendelet 1. §-a alapján kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésének 

napjától: 

 

- az intézményi költségvetésben meghatározott bevételeit növelje, profitorientált 

szempontú gazdálkodást folytasson, 

- maradéktalanul hajtsa végre a programtervben meghatározottakat, 

- valósítsa meg a nyitott művelődési ház elvét, 

- aktívan vegyen részt a pomázi civil szervezetek intézmények és az Önkormányzat 

programjainak szervezésében, azok propagálásában, 

- a helyi kulturális és művészeti feladatok ellátása tekintetében szorosan működjön együtt 

a Pomázi Zenekastély Nonprofit Zrt. ügyvezetőjével, 

- kapcsolódjon be a pomázi fiatalok drogprevenciót célzó felvilágosító 

programsorozatába, tárgyban adjon számukra többcsatornás (elektronikus úton, szóban) 

tájékoztatást. 
 


