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2008. október 30-án tartott nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

166/2008. (X. 30.) Öt. 
Határozat 
Tárgy:  az  önkormányzati  intézményrendszer  átvilágításáról  szóló  tájékoztató  elfogadása,
önkormányzati gazdasági társaság alapításának elhatározása

Szerencs Város Képviselő-testülete a 9/2008. (I. 24.) határozatával elrendelt átvilágítás eredményéről
szóló tájékoztatót megtárgyalta, s az alábbi döntést hozza:

A Szerencsi Városüzemeltető Kht. vizsgálata során feltártak  alapján, a pályázatokon való sikeresebb
részvétel, illetve a profiltisztítás és a feladatok hatékonyabb elosztása érdekében úgy határoz, hogy:

- 1. A Szerencsi Városüzemeltető Kht. non-profit gazdasági társasággá (egyszemélyes kft-vé)
átalakulásának hatályát  2009. január 1-jei hatállyal kell előkészíteni a decemberi taggyűlésre.
Az átalakulás előkészítése során meg kell vizsgálni, hogy mely feladatkörök maradhatnak meg
az  átalakuló  társaság  profiljában  (tanuszoda,   községi  fürdő  és  wellness-ház,  szálloda,
sportlétesítmények,  Világörökségi  Kapuzat  működtetése,  illetve  az  önkormányzati
intézmények működéséhez kapcsolódó szolgáltató tevékenységek: takarítás, étkeztetés).

- 2. Az átalakuló társaság mellett új non-profit gazdasági társaságot alapít, 2009. január 1-jei
hatállyal,  melynek feladatkörét  az  alábbi  városüzemeltetési  feladatok  alkotják temető-,  út-
fenntartási, csapadékvíz elvezetési, park, kertészet és zöldfelület kezelői feladatok.

- 3. Az új gazdasági társaság ügyvezetői álláshelyét pályázat alapján kívánja betölteni,  a jelen
határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint. A pályázati kiírást a helyben szokásos módon
kell közzétenni.

Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt,  hogy  a  társaság  átalakítás  és  alapítás
érdekében szükséges előkészítő intézkedéseket megtegye, s azokat döntéshozatal céljából terjessze a
Képviselő-testület elé legkésőbb a 2008. decemberi testületi ülésen, illetve taggyűlésen.

Határidő: 2008. decemberi testületi ülés és taggyűlés
Felelős:   polgármester 

    jegyző

K.m.f.

 (dr. Bíró László sk.)   (Rónavölgyi Endréné sk.)
                        címzetes főjegyző         polgármester

(dr. Egeli Zsolt sk.) 
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szerencs Város Képviselő-testülete 
a 166/2008. (X.30.) Öt. határozatával pályázatot hirdet a 2009. január 1-jei hatállyal

megalapításra kerülő
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére

- Pályázati feltételek:   - büntetlen előélet
-  az  ellátandó  feladatoknak  megfelelő  felsőfokú  szakmai
képzettség

- Előnyt jelent: legalább 2 éves szakmai gyakorlat.

- A pályázathoz csatolandó dokumentumok:  - szakmai önéletrajz
- vezetői program
- végzettséget igazoló dokumentumok 
   másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági 
   erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Gt. 

és más vonatkozó jogszabályok szerinti 
kizáró akadály, illetve 
összeférhetetlenségi ok vele szemben 
nem áll fenn, illetve azt kinevezése 
esetén  a jogszabályban foglalt határidő 
alatt megszünteti.

- Betöltendő munkakör:   a fent megnevezett gazdasági társaság ügyvezetői feladatainak 
ellátása

- Ellátandó  feladatok:     városüzemeltetési:  temető-,  út-fenntartási,  csapadékvíz-
elvezetési, park, kertészet és zöldfelület-kezelői feladatok irányítása.

- Bérezés:   megegyezés szerint

- Az álláshely betölthető:   2009. január 1. napjától, a megbízás határozott időre, 5 éves
időtartamra szól.

- A pályázat benyújtására vonatkozó információk:  

- benyújtás határideje:    2008. november 30.

- benyújtás  módja:     egy  eredeti  példányban  (a  végzettséget  igazoló  dokumentumok
másolatban), papíralapon, zárt borítékban, a borítékon kérjük feltüntetni: „ügyvezetői
pályázat – Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.”

- benyújtás helye:   Szerencs Város Polgármestere, 3900. Szerencs Rákóczi út 89. 

- A pályázat elbírálására vonatkozó információk:   



- Elbíráló szerv megnevezése:    Szerencs Város Képviselő-testülete

Elbírálás határideje: a 2008. decemberi testületi ülés napja


