
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740. Abony, Kossuth tér 1. 
2/34/2007.        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 23-i rendkívüli 
üléséről. 
 
Napirend: Városi Sportcsarnok intézményvezetői állására pályázat kiírása 

 
268/2007.(VII.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 
89/1994. (VI. 8.) Kormányrendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat a Városi Sportcsarnok intézményvezetői állásának 

betöltésére – az Oktatási Közlönyben történő soron kívüli közzétételével – pályázatot ír ki 
az alábbi tartalommal: 
 
A pályázatot meghirdető szerv: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 
 
Munkahely: Városi Sportcsarnok 
              2740 Abony, Kossuth tér 18. 
 
Beosztás: intézményvezető 
 
A vezetői beosztás időtartama: 2007. december 1. - 2012. november 30. 
 
Az állás betöltésének ideje: 2007. december 1. 
 
Pályázati feltételek:  
 Szakirányú felsőfokú végzettség. 
 5 év szakmai gyakorlat. 

Előnyt jelent szakmai vezetői gyakorlat 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
 a pályázó szakmai életrajzát, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket,  
 az iskolai végzettséget igazoló közjegyző által hitelesített okmány(ok) másolatát,  
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát    
      az illetékes bizottságok megismerhessék. 
 
Hiánypótlás lehetősége egy alkalommal, 2 munkanapos határidővel biztosított! 

 
Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint  a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés 
és sport területén történő végrehajtásáról szóló 89/1994. (VI. 8.) 
Kormányrendeletben alapján kerül megállapításra.  

                     (Szolgálati lakás nem biztosított.) 
 
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől 

számított 30 nap.  



 
  A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtást követő 15 nap utáni első képviselő-

testületi ülés időpontja.  
 
Egyéb információk: A pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek címezve, 

zárt borítékban 2 példányban kell beadni. 
Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Pádár Éva közoktatási 
referens az 53/360 135 telefonszámon ad.  
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt feladatokkal 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2007. július 31.; 2007. november 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi Osztály 
 
A határozatról értesül:  

1. Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi Osztály 
2. Városi Sportcsarnok 
3. Jegyzői Titkárság 

 
K.m.f. 

           
 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 
                      polgármester                            jegyző 
 
 
Kivonat hiteléül:  
Abony, 2007. július 24. 
 
 
Farkasné Fazekas Mária 
        jkv. 


