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190/2007. (VI. 12.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

 
 

 

Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. ügyvezetőjének 2007. évi 

prémiumfeladatai 

 

1. a kht. cégbírósági bejegyzésével kapcsolatos feladatok teljesítése;                                                                       

határidő: 2007. április 1. 

2. a kht. hatékony működésének megfelelő szervezeti struktúra kialakítása;  

      határidő: 2007. május 30.  

      az 1-2. pontok végrehajtásáért éves prémium 5%-a adható; 

3. a SZEMMI és a kht. közötti feladat átadás-átvétel lebonyolítása;                                

határidő: 2007. április 1. 

4. a SZEMMI dolgozói közalkalmazotti státuszának problémamentes rendezése;                                                 

határidő: 2007. április 15.                                                                                              az 

3-4. pontok végrehajtásáért éves prémium 5%-a adható;  

5. a kht. székhelyének kialakítása, az átköltözés zökkenőmentes lebonyolítása;             

határidő: 2007. június 15.   

6. a kht. nonprofit kft-vé történő átalakításának lebonyolítása                                                                   

határidő: 2007. augusztus 31.                                                                                                        

a 5-6. pont végrehajtásáért az éves prémium 5%-a adható;  

7. új hazai és nemzetközi kapcsolatok felvétele, a korábbi kapcsolatok megerősítése a kultúra, 

közművelődés, városmarketing területén;                                                       

      határidő: folyamatos, beszámolni negyedévente 

8. Szentendre testvérvárosi kapcsolatainak erősítésében való közreműködés, kapcsolódó 

kulturális, sport rendezvények szervezése, bonyolítása;                                          

      határidő: folyamatos, beszámolni negyedévente                                                            

      az 7-8. pontok végrehajtásáért éves prémium 5%-a adható; 

9. a SZEVI formai és tartalmi megújítása;                                                                    

      határidő: 2007. június 30. 

10. a SZEVI hirdetői bázisának növelése, költségtakarékos előállítás megszervezése, a 

kiadvány előállítása során pozitív eredmény elérése;                                                                                   

határidő: folyamatos, beszámolni az üzleti terv negyedéves teljesítése kapcsán; 

11. a kht. honlapjának elkészítése, hirdetési felület kialakítása, a kht. működését segítő állandó 

hirdetési bevétel megteremtése;                                                                                          

határidő: 2007. december 31.                                                                                                

      az 9-11. pontok végrehajtásáért az éves prémium 10%-a adható;  

12. a nyolc városi rendezvény (újévi koncert-mecénás díj, március 15, Hősök napja, 

pedagógusnap, Szentendre éjjel-nappal, augusztus 20, október 23, szilveszteri ünnepség)  

színvonalas megrendezése;                                                                                              

határidő: 2008. január 15. 

13. két új városi program, rendezvény megrendezése a kultúra, a közművelődés, a sport és a 

városmarketing terén;                                                                                                     

határidő: 2007. december 31. 

14. az EUROART találkozó megszervezésében, lebonyolításában történő tevékeny 

közreműködés;                                                                                                        

      határidő: 2007. szeptember 30.                                                                                       

     a 12-14. pontok végrehajtásáért az éves prémium 10%-a adható;  

15. új szponzorációs modell felállítása, a szponzorációs bevételek előző évhez képest 50%-kal 

történő növelése;                                                                                        

      határidő: 2007. december 31., beszámolni negyedévente az üzleti terv keretében                                            

     a 15. pont végrehajtásáért az éves prémium 10%-a adható; 



 

 2 

16. a városmarketing koncepció megalkotása, végrehajtás előkészítése, feladat- és ütemterv 

készítése;                                                                                                            

     határidő: 2007. szeptember 1., negyedévente beszámolni                                                                  

a 16. pont végrehajtásáért az éves prémium 15%-a adható; 

17. a pályázati bevételek előző évhez képest legalább 10  %-os növelése;                                                                                                               

határidő: 2007. december 31., negyedévente beszámolni                                                                

a 17. pont végrehajtásáért az éves prémium 10%-a adható; 

18. a kht. 2007 évi üzleti tervének elkészítése május 31-ig, év közbeni aktualizálása és az üzleti 

tervben meghatározottak szerint pozitív eredmény elérése;                                                      

határidő: 2007.  december 31., beszámolni negyedévente                                                

     a 18. pont végrehajtásáért az éves prémium 10%-a adható; 

19. a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia elkészítésében és az új városi tájékoztató 

kiadványok tervezésében, megjelentetésében való közreműködés;                      

      határidő: 2007. december 31.                                                                                        

      a 20. pont végrehajtásáért az éves prémium 5%-a adható; 

20. kistérségi kulturális rendezvények tervezésben és szervezésében való részvétel;                              

határidő: 2007. december 31. 

21. a tulajdonos képviselőjével (polgármester) való kapcsolattartás a közművelődési 

megállapodás végrehajtása során, előzetes konzultáció a város kulturális életét érintő 

fontosabb döntések elött;                                                                    

határidő: 2007. december 31. 

22. kulturális, közművelődési tárgyalások során közművelődési-kulturális szakemberként 

történő közreműködés;                                                                                                 

határidő: 2007. december 31. 

a 21-23. pontok végrehajtásáért az éves prémium 10%-a adható; 

23. a 2008. évi jubileumi Teátrum és Szentendrei  Nyár rendezvényei megfelelő szinten, 2007. 

december 15-ig történő előkészítése esetén – a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 

véleménye alapján – a prémium 133 %-a, de legfeljebb a prémium maximuma adható. 

Ennek megadása esetén a jelen prémium kiírás teljes körű teljesítése esetén sem illeti meg 

60 %-nál magasabb összegű prémium.                                                                               
 

 

 


