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KIVONAT
Szerencs Város Képviselő-testületének

2008. október 30-án tartott zárt ülésén készült jegyzőkönyvéből

185/2008. (X.30.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: ügyvezetői pályázat kiírása

Szerencs Város Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Kht. alapítója és
kizárólagos tulajdonosa a Szerencsi Városüzemeltető Kht. non-profit gazdasági társasággá történő
átalakításáról döntött. 

A Taggyűlés megbízza a polgármestert és a jegyzőt  az átalakulás előkészítésével, s az átalakuló
gazdasági társaság ügyvezetői pályázatának kiírásával, az alábbi tartalommal és feltételekkel:

„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szerencs Város Képviselő-testülete 
a …/2008. (…) határozatával pályázatot hirdet a 2009. január 1-jei hatállyal Szerencsi

Városüzemeltető Kht-ből átalakuló Szerencsi Városüzemeltető  Nonprofit 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 (munkaviszonyban)

- Ellátandó feladatok:   tanuszoda, községi fürdő és wellness-ház, szálloda, sportlétesítmények,
Világörökségi Kapuzat működtetése,  illetve az önkormányzati  intézmények működéséhez
kapcsolódó szolgáltató tevékenységek: takarítás, étkeztetés 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 Városüzemeltető Nonprofit 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 taggyűlés napja”

Határidő: 2008. decemberi taggyűlés
Felelős:    polgármester, jegyző

K.m.f.

(Heves János sk.) (dr. Egeli Zsolt sk.)
  alpolgármester          jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:


