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ELOTERJESZTES
a Képviselé-testilet 2021. januaér 28-i tilésére

a Pomazi Miivelédési Haz és Kényvtar intézményvezetije, részére célfeladatok
meghatdrozasa targydban hozandé déntésrél

Tisztelt Képviselé-testiilet!

1. A célfeladat kitiizésének indokolasa:

A Pomézi Miivelédési Haz és Kényvtér intézményvezetéje ltal mikédtetett intézmény
fejlédésének zdloga a telepiilés szellemi és kulturdlis hagyatéka irdnt elkételezett, a kitizétt
célokkal azonosulni képes, hatékony intézményvezetés kialakitasa.

A hatékonyfeladatelltés alapia az egyértelmiien meghatérozott, kellé motivaciés erével bird
olyan feladatrendszer meghatérozdsa, amelyhez anyagi elismerés is jarul.

2. A célfeladat kitizésének déntési hittere:

Ezen elvek mentén Poméz Vaéros Onkormanyzat Képviselé-testiilete a Pomazi Miivelddési
Haz-és Kényvtér intézményvezetéjének vonatkozdsdban a Z-199/2020.(X1.27.) szamui
énkorményzati hatarozataval déntétt arrdl, hogy a munkdltaté évente egy havi munkabérnek
megfeleld célprémiumottiiz ki.

Az intézményvezetd részére célfeladat kitizésének varhaté hatésa az intézmény mikédésének
fejlédése, kapcsolati halézat kiépitésének bédvitése, az intézményi stratégiai célok
megvalésuldsanak elésegitése.

3. A célfeladatok tartalmaénak meghatirozasa:

Az Onkormanyzat, mintaz intézményvezeték munkaltatéja a célfeladatok tartalmét az alabbiak
szerint hatérozza meg:

A Pomdzi Mivelddési Haz- és Kényvtdr intézményvezetdje részére meghatdrozott célfeladatok:

3.LA célfeladatok a veszélyhelyzet kihirdetésér6l sz616 478/2020.(X1.3.) Kormdnyrendelet (a
tovabbiakban. Kormanyrendelet)1.§-a alapjan kihirdetett veszélyhelyzetfenndllasa alatt:

- a veszélyhelyzet uténi intézményi mikédésre torténd felkészitése az épiiletmek
( allagfenntarté munkdlatok,atépittetés elvégzése, koordindldsa)



az intézmény online térben valé mikédtetésnek kiépitése, amely magdban foglalja a

virtudlis programszervezést a telepiilés kulturdlis életének bemutatasara fokuszalva,

az intézmény épiilete kériili teriilet gondozasa, kertészetimunkdlatok megszervezése,

koordindlasa;

az intézmény éptiletében lévé biifé helyiség bérbeadésa tekintetében tegyen lépéseket.

szervezze meg a helytérténeti gytijtemény létogatés4nak méddjat, erre vonatkoz6n

dolgozzon ki koncepci6t.

Vegyen részt_a kiznevelésrél sz616 2011. évi CXC.térvény 37/A. § (7) bekezdés a.)

pontja alapjan helytirténeti gyiijteménynek a kézérdeki muzealis kidllitéhellyé

nyilvanitasi eljarasaban.

3.2. A célfeladatok Kormdnyrendelet 1. §-a alapjdn kihirdetett veszélyhelyzet megsziinésének

napjatol:

az intézményi kiltségvetésben meghatarozott bevételeit névelje, profitorientalt

szemponti gazdalkodast folytasson,
maradéktalanul hajtsa végre a programtervben meghatérozottakat,

valésitsa meg a nyitott mivelédési haz elvet,

aktivan vegyen részt a pomdazi civil szervezetek intézmények ¢s az Onkorményzat

programjainak szervezésében, azok propagdlasaban,

ahelyi kulturalis és mUvészeti feladatok ellatasa tekintetében szorosan miukédjén egyiitt

a Pomazi Zenekastély Nonprofit Zrt. tigyvezetdjével,

kapesolédjon be a pomézi fiatalok drogprevencist célz6 felvilagosité

programsorozataba, targyban adjon sz4mukra tbbcsatornds (elektronikus ton, sz6ban)

tajékoztatast.

A célfeladatok végrehajt4snak idétartama(hatarideje):

4.1.A célfeladatok teljesitésének kezdé idépontja: a jelen eléterjesztés targydban hozott

hatdrozat elfogadasat kéveté nap.

4.2.A célfeladatok teljesitésének hatarideje: 2021. december 15. napja.

5. A céifeladatok végrehajtasarélaz érintett intézményvezetd 2021. december 15. napjaig

Poméz, 2021 januar 20.

irasbeli beszamolét készit.

 



Pomaz Varos Onkorményzat

Polgarmesterének

.../2021(.....) szmu Onkorm4nyzati hatérozata

Pomazi Mitvelédési Haz és Kényvtar intézményvezetéje részére célfeladatok

meghatdrozasa targyaban

Poméaz Varos Polgérmestere a vészhelyzet kihirdetésér61 sz616 478/2020 (XI.3.) Korm.rendelet

1. § -dban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztréfavédelemrél és a hozza

kapcsol6d6 egyes térvények médositasdr6] sz616 2011. évi CLXXVIII. torvény 46. § (4)

bekezdése alapjan a Poméz Varos képviselé testiiletének feladat- és hataskérét gyakorolva

valamint az Alaptérvény 32. cikk (1) b) és pontj4ban meghatdrozott hataskérében eljarva

valamint a Munka térvénykényvérél sz616 2012. évi I. térvény 207.§ (2) bekezdése alapjan

alabbi hatérozatot hozza:

1.Poméz Varos Onkorményzat Képviselé -testiilete a hatérozat 1. szamui mellékletében foglalt

tartalommal hatérozza meg a Pomazi Mtivelédési Haz és Kényvtér intézményvezetdje részére

célfeladatként.

2. Pomaz Varos Onkorményzat Képviselé -testiilete felkéri a Polgarmestert, hogy a

célfeladatokr6l az intézményvezetét tajékoztassa.

Felelés: Leidinger Istvan polgarmester
Hatarid6:2021. december 20.

Végrehajtasban kézremikédik: Vargané Markus Maria munkaiigyi referens

Végrehajtasrél jelentést tesz: Polg4rmester

Latta:

 



1.szamu melléklet a ..../2021.(.28.) polgarmesteri hatarozathoz

LA Pomdzi_Mivelédési_Hdz-_és_Kényvtér intézményvezetdje_részére__meghatdrozott
célfeladatok:

L.A célfeladatok a veszélyhelyzet kihirdetésérél sz6ié 478/2020.(X1.3.) Kormdnyrendelet (a
tovabbiakban,. Kormanyrendelet)1.§-a alapjan kihirdetett veszélyhelyzetfenndlldsa alatt:

a veszélyhelyzet utdéni intézményi mlikédésre térténd felkészitése az épiiletnek
(allagfenntarté munkdalatok, atépittetés elvégzése, koordindlasa)

az intézmény online térben valé miikédtetésnek kiépitése, amely magdban foglalja a
virtudlis programszervezésta telepiilés kulturdlis életének bemutatdsdra fékuszélva,
az intézmény épiilete kériili teriilet gondozasa, kertészetimunkélatok megszervezése,
koordindlasa;

az intézmény épiiletében lévé biifé helyiség bérbeadasa tekintetében tegyen lépéseket.
szervezze meg a helytérténeti gyiijtemény latogatasdnak méddjat, erre vonatkozén
dolgozzon ki koncepcist.
vegyen részt a kéznevelésrél sz616 2011. évi CXC. térvény 37/A. § (7) bekezdés a.)
pontja alapjan helytérténeti gyiijteménynek a k6zérdekii muzedlis kidllitéhellyé
nyilvanitasi eljarasdban.

1.2. A célfeladatok Kormdnyrendelet 1. §-a alapjdan kihirdetett veszélyhelyzet megsztinésének
napjatol:

az intézményi kéltségvetésben meghatdrozott bevételeit névelje, profitorientalt
szempontu gazdalkodast folytasson,
maradéktalanul hajtsa végre a programtervben meghatérozottakat,
valésitsa meg a nyitott miivelédési haz elvét,
aktivan vegyen részt a pomazi civil szervezetek intézmények és az Onkormadnyzat
programjainak szervezésében, azok propagdélaséban,
ahelyi kulturalis és mtivészeti feladatok ellatasa tekintetében szorosan mikédjén egyiitt
a Pomazi Zenekastély Nonprofit Zrt. iigyvezetdjével,
kapesolédjon be a pomazi  fiatalok drogprevencidt célzé felvilagosité
programsorozataba, targyban adjon szamukra tébbcsatornas (elektronikustton, szdban)
tajékoztatast.


