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ELOTERJESZTES
a Képviselé-testiilet 2021. janudr 28-i tilésére

a Pomazi Zenekastély Nonprofit Zrt. lgyvezetdje részére célfeladatok
meghatarozasa térgydban hozand6 déntésrél

Tisztelt Képviselé-testiilet!

1. A célfeladat kitizésének indokolasa:

A Pomazi Zenekastély Nonprofit Zrt. ligyvezetéje dltal miikédtetett Teleky-Wattay Kastélyfejlédésének zdloga a széban forgé intézmény ~ és a telepiilés szellemiés kulturdlis hagyatéka-irant elk6telezett, a kittiz6tt célokkal azonosulni képes, hatékony intézményvezetés kialakitasa.

A hatékonyfeladatellatas alapja az egyértelmiien meghatérozott, kellé motivaciés erdvel birdolyan feladatrendszer meghatdrozasa, amelyhez anyagi elismerésis jarul.

2. A célfeladat kitizésének dintési hattere:

Ezen elvek mentén Poméz Véaros Onkormanyzat Képviselé-testiilete a PomAézi ZenekastélyNonprofit Zrt. iigyvezetdjének vonatkozaséban az lgyvezeté munkaszerzédésérél rendelkez687/2020. (V1.25.) sz4mi énkorményzati hatérozatéval déntétt arrél, hogy a munkaltaté éventeegy havi munkabérnek megfeleld célprémiumottiiz ki.

Az intézményvezet6k részére célfeladat kitiizésének vathat6 hatdsa az intézményekmiikédésénekfejlédése, kapcsolati halézat kiépitésének bévitése, az intézményistratégiai célokmegvaldsuldsanak eldsegitése.

3. A célfeladatok tartalmanak meghatérozasa:

Az Onkormanyzat, mintaz intézményvezetok munkdltatéja a célfeladatok tartalmat az aldbbiakszerint hatérozza meg:

A Pomdzi Zenekastély Nonprofit Zrt. lgyvezetdje részére meghatérozott célfeladatok:

3.1. A célfeladatoka Kormdnyrendelet1,§-a alapjan kihirdetett veszélyhelyzet-fenndlldsa alatt:

- aKastély épiiletében alakitson ki kortars képzémtivészeti galériat,



- aKastélyépiilet pincehelyiség interaktiv tudomanyosjellegii hasznositasénak targyab
an

haladéktalanul kezdje megatargyalasokat a Csodak Palotdjaval,illetve készitsek tervet

a pince egyéb céli hasznositasara vonatkozéan,

tegyen lépéseket a kastély konyhanak a helyi kézétkeztetési rendszerbe térténd

bevondsa céljabél, tegyen lépéseket a kastély étterem beinditdsa érdekében,

- dolgozza ki a Kastély épiilet als6 parkoldja fizetéparkoléva mindsitésének feltételeit,

-  tegyen lépéseket a gondnoki lakas bérbeadsa targyaban,

- dolgozzon ki stratégiét a Kastély bevételi forrasanak névelése céljabél,

- esdkkentse a kft kiaddsait a minimadlis mlikédés szintjére, sztikség szerint vegyen

igénybe valsagmenedzsert.

- tegyen lépéseket a kastély panziova minésitése targyaban,

- hatérozza meg a kastély helyiségeinek, szabad tereinek, szolgaltatésainak javasolt

bérleti dijat,

3.2.A célfeladatok Kormdnyrendelet 1. §-a alapjan kihirdetett veszélyhelyzet megsztinésének

napjatol:

- ahelyi kulturalis és mtivészeti feladatok ellatsa tekintetében szorosan mi
kédjén egyiitt

a Pomazi Miivelédési Haz és Kényvtar intézményvezetdjével,

- a Kastélyprogram beinduldsat kévet6en a Kastély mikédéséhez sziikséges bevételi

forrésok névelése, énall6 — Onkorményzati tdémogatéson kivilli - bevételi

forraslehetéségek felkutatasa,

az tzleti tervben prognosztizalt szufficit idéaranyosteljesitésének igazolasa.

4. A célfeladatok végrehajtasinak idétartama (hatarideje):

4.1.A célfeladatok teljesitésének kezd6é idépontja: a jelen eldterjesztés targyaban hozott

hatérozat elfogaddésat kévet6 nap.

4.2.A célfeladatokteljesitésének hatérideje: 2021. december 15. napja.

5. Acélfeladatok végrehajtasarélaz érintett intézményvezetd 2021. december 15. napjaig

irasbeli beszamoldt készit.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testillett6l az eléterjesztés megtargyalasatés. elfogadasit.
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Pomaz Varos Onkormanyzat
Polgarmesterének

.../2021(.....) szama Onkorményzati hatérozata
a Pomazi zenekastély Nonprofit Zrt. iigyvezetéje részére célfeladatok

meghatdrozasa targydban

Pomaz Varos Polgarmestere a vészhelyzet kihirdetésérél sz616 478/2020 (X1.3.) Korm. rendelet
1. § -dban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztréfavédelemrél és a hozza
kapesoléd6é egyes térvények méddositésérél sz6l6 2011. évi CLXXVIIIL. térvény 46. § (4)
bekezdése alapjan a Pomaz Varos képviselé testiiletének feladat- és hataskérét gyakorolva
valamint az Alaptérvény 32. cikk (1) b) és pontjdban meghatdrozott hataskérében eljarva, a

Polgari térvénykényvrél szolé 2013. évi V. térvényrél sz616 3:112.§ (1) bekezdése alapjan,
valamint a Munka térvénykényvérél sz6l6é 2012. évi I. térvény 207.§ (2) bekezdése alapjan
alabbi hatarozatot hozza:

1.Poméz Véros OnkormAényzat Képviselé -testiilete a hatérozat 1. sz4mu mellékletében foglalt
tartalommal hatérozza meg a Pomazi Zenekastély Nonprofit Zrt. tigyvezetéje részére
célfeladatként.

2. Pomaz Vaéros Onkormanyzat Képviselé-testiilete felkéri a Polgarmestert, hogy a gazdasdgi
tarsasag tigyvezetdjével kézélje a célfeladatokat.

Felelés: Leidinger Istvan polgarmester
Hatarid6:2021. januar 31.

Végrehajtasban kézremikédik: Aljegyz6
Végrehajtasrl jelentést tesz: Polgarmester

Latta:

 



1. szamu melléklet a .../2021. 1.28.) polgdrmesteri hatérozathoz

A Pomdzi Zenekastély Nonprofit Zrt. tigyvezetdje részére meghatdrozott céleladatok:

1.1. A célfeladatok a Kormanyrendelet1.$-a alapjan kihirdetett veszélyhelyzetfenndlldsaalatt:

a Kastély épiiletében alakitson ki kortars képzémiivészeti galériat,
a Kastélyépiilet pincehelyiség interaktiv tudoményosjellegii hasznositdsdnak targydban
haladéktalanul kezdje megatargyaldsokat a Csodak Palotajaval, illetve készitsek tervet
a pince egyéb céld hasznositaésdéra vonatkozéan,
tegyen Iépéseket a kastély konyhdnak a helyi kézétkeztetési rendszerbe térténd
bevondsacéljabél, tegyen lépéseket a kastély étterem beinditasa érdekében,
dolgozza ki a Kastély épiilet als6 parkoldja fizetéparkolova minésitésénekfeltételeit,
tegyen lépéseket a gondnoki lakas bérbeadésatargydban,
dolgozzonki stratégiat a Kastély bevételi forrdsénak névelése céljab6l,
csékkentse a kft kiaddsait a minimélis mikédés szintjére, sziikség szerint vegyen
igénybe valsagmenedzsert.
tegyen lépéseketa kastély panziova mindésitése targydban,
hatdérozza meg a kastély helyiségeinek, szabad tereinek, szolgéltatdsank javasolt bérleti
dijat,

1.2.A célfeladatok Kormdnyrendelet 1. §-a alapjdn kihirdetett veszélyhelyzet megsziinésének
napjatol:

ahelyi kulturdlis és miivészeti feladatokellatasa tekintetében szorosan miikédjén egyittt
a Pomazi Miivelédési Haz és Kényviar intézményvezetéjével,
a Kastélyprogram beinduldsét kévetéen a Kastély mikédéséhez sztikséges bevételi
forrésok névelése, Snall6 -— Onkorményzati tamogatéson kivili — bevételi
forraslehetéségek felkutatasa,
az tzleti tervben prognosztizalt szufficit idéaranyosteljesitésének igazolasa.


