
    
  

 

Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

24-16/2012/JT.                  Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 06-i üléséről. 

 

Napirend: A Városi Sportcsarnok intézményvezetői állására pályázat kiírása  

  

256/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Városi Sportcsarnok intézményvezetői állására pályázat kiírásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. 2. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tv. 85. § (2) bekezdés g) pontjának a testnevelés és sport területén történő 

végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII.29.) Kormányrendeletben, továbbá a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok intézményvezetői 

állásának betöltésére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

2. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 

internetes oldalán és a helyben szokásos módon közzé kell tenni.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Oktatási Sport és 

Kulturális Bizottságot, hogy a pályázókat meghallgassa. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt feladatokkal 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: A pályázati kiírás megjelentetésének határideje: 2012. augusztus 30. követő 5 

munkanapon belül. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi Osztály 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Balogh Pál jegyző 

3. dr. Vörös Mária aljegyző 

4. Parti Mihály alpolgármester 

5. Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi Osztály 

6. Városi Sportcsarnok 

7. Jegyzői Titkárság 

 
K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Balogh Pál s. k. 

     polgármester                jegyző  

 

Kivonat hiteléül:  Abony, 2012. szeptember 07. 

 

Barabásné Polónyi Éva    jkv. 



 

A 256/2012. (IX.06.) sz. határozat melléklete 

 

 

A pályázatot meghirdető szerv: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Munkahely: Abony Városi Sportcsarnok 

              2740 Abony, Kossuth tér 18. 

 

Beosztás: intézményvezető 

 

A vezetői beosztás időtartama: 2012. december 1-jétől 5 év határozott időtartamra 2017. 

november 30-ig. 

 

Az állás betöltésének ideje: 2012. december 1. 

 

Pályázati feltételek:  

 Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett; 

 Büntetlen előélet; 

 Szakirányú felsőfokú végzettség (testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, 

sportszervező, rekreáció-menedzser, sportmenedzser, okleveles szakedző, sportedző, 

rekreáció-szervező) 

 

Előnyt jelent: 

 Felsőfokú gazdasági végzettség 

 szakmai gyakorlat 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 a pályázó szakmai életrajzát, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket,  

 az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolatát,  

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát    

      az illetékes bizottságok megismerhessék. 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

 

Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott 

feladatok végrehajtásának megszervezése. Gondoskodik a költségvetési szerv vezetésével járó 

feladatok ellátásáról és koordinálja az intézményben folyó szakmai tevékenységet. Ellenőrzi az 

intézményben folyó tevékenységek, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát. Felelős 

az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, és a 

takarékos gazdálkodásért. Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és 

ütemezés szerint a szakmai, tematikai és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket. Dönt az 

intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály hatáskörébe utal. 

Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt vesz azok 

megírásában. Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját. Gyakorolja a Szervezeti 

és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó 

munkáltatói jogköröket. 

 



 

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 325/2008. (XII. 29.) 

Kormányrendeletben foglaltak alapján kerül megállapításra.  

 

    A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ internetes oldalán történő 

közzétételtől számított 30 nap.  

 

  A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártát követő első munkaterv 

szerinti 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 Kovács Teodóra osztályvezető ad  

a 53/360-135 telefonszámon. 

 

 


