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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata pályázatot ír ki "Szentendrei Közművelődési, Kulturális 

és Városmarketing Kht.” ügyvezetői posztjára. 

 

Meghirdetett munkahely: Szentendrei Közművelődési, Kulturális és   

Városmarketing Kht. 

 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.   

 

Ellátandó feladatok: - Szentendre Város közművelődési és kulturális 

feladatainak (Dunaparti Művelődési Ház, a 

MűvészetMalom, a Püspökmajori Klubkönyvtár, a 

Szentendrei Teátrum, a Szentendre és Vidéke Újság, 

Szentendrei Nyár stb.) színvonalas működtetése; 

 - a város kulturális koncepciójának támogatása 

- a városi kommunikáció, a nemzetközi művészeti 

és kulturális kapcsolatok fejlesztése,  

 - Európai uniós kulturális pályázatok készítése; 

 - a város idegenforgalmi feladatainak koordinálása;

  

 - a Kht. ügyvezetője felelős az Önkormányzat 

tulajdonában lévő vagyonelemek rendeltetésszerű 

használatáért, a vagyonelemek megóvásáért és 

megőrzéséért, továbbá gyakorolja a munkáltatói jogokat 

Kht. munkavállalói felett. 

  

 

A megbízás ideje 2008. május 1-től – 2011. április 30-ig,  

  

 

Pályázati feltételek: - főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség; 

 - legalább három éves vezetői megbízás; 

 - legalább három éves, közművelődési, kulturális, 

rendezvényszervezői, szakmai gyakorlat; 

 - legalább egy világnyelv (angol, német, francia, 

spanyol)  tárgyalási szintű  ismerete. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- szakirányú felsőfokú végzettség,  

- kulturális szponzoráció területén felmutatható 

tevékenység; 

- rendezvényszervezői, idegenforgalmi, reklám- és 

marketing területén szerzett szakképzettség;  
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Díjazás: - személyes egyeztetésen kialakított - menedzser-

szerződés keretében - megegyezés szerint;  

- a díjazásra vonatkozó igényt a pályázatban meg 

kell jelölni.  

  

Pályázathoz csatolni kell: - iskolai és szakképzettséget, valamint amennyiben 

van, a nyelvismeretet igazoló okmányok hitelesített 

másolatát 

 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

- a Kht. vezetésére vonatkozó szakmai és 

fejlesztési elképzeléseket tartalmazó vezetési programot; 

- az intézmény működtetésére vonatkozó ötéves 

szakmai, üzleti elképzeléseket. 

- az intézmény egészének működésére vonatkozó 

egy éves részletes üzleti tervet. 

- nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul, 

hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálására felállított 

bizottsági tagok megismerhessék, továbbá, hogy a 

Képviselő-testület- ellenszolgáltatás nélkül- 

felhasználhassa a város kulturális koncepciójának, 

valamint a Kht. Üzleti tervének kialakításánál;  

 

Pályázat beadási határideje: 2008. március 20. 12 óra (A pályázatoknak legkésőbb 

eddig az időpontig kell beérkezniük Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő- testülete Polgármesteri 

Hivatalának (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.) 

Központi Iktatójába.) 

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2008. áprilisi   Képviselő-testületi ülés 

  

Pályázat címzése: Szentendre Város Önkormányzata 

  Dr. Dietz Ferenc Polgármester 

 2000 Szentendre Városház tér 3. 

Szentendrei Közművelődési, Kulturális és   

Városmarketing Kht.- ügyvezető" 

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelenné nyilvánítsa. 

 

Pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás, illetve a pályázati dokumentáció az 

alábbiak szerint igényelhető: 
dr. Kirchhof Attila aljegyző 

 (tel: 06-26-503-365, 06-20-9-372-338)  


