Javaslat
a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására

Előterjesztő: Ad hoc bizottság elnöke
Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

Ó z d, 2011. június 21.

A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állásának 2011. július
01-től 2016. június 30-ig történő betöltésére a Képviselő-testület az 51/KH/2011.(III.22.)
határozatában nyilvános pályázatot írt ki.
A pályázat feltételei az intézményvezető esetében:







szakirányú felsőfokú végzettség (település-városüzemeltetési mérnök)
Költségvetési szervnél szerzett, legalább 3 év vezetői tapasztalat
Felhasználói szintű számítógépes ismeret
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását kinevezés esetén vállalja
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A csatolandó dokumentumok az intézményvezető esetében:









Részletes szakmai önéletrajz,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
végzettséget igazoló bizonyítványok közjegyző által hitelesített másolata,
vezetői és szakmai tapasztalatokat igazoló okiratok, egészségügyi alkalmassági igazolás,
hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez az elbírálásban részt vevő
személyeknek,
közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidejének elfogadására vonatkozó nyilatkozat.
Az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (5) bek. a) pont szerint a pályázónak az intézmény
vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja.

A pályázat lefolytatására és elbírálásának előkészítése céljából az alábbi tagokból álló
bizottság került létrehozásra:
- elnök: Fazekas Zoltán
- tag: Vitális István
- tag: Obbágy Csaba
A pályázat beadási határideje 2011. május 16. volt. A pályázati kiírás kifüggesztésre került a
PH. hirdetőtábláján, megjelent a város honlapján és a KSZK honlapon, illetve az Ózdi Körkép
újság 2011. április 29-i, rövidített változata pedig a Kulcs című megyei kiadvány 2011. április
15-i számában.
Az intézmény állás betöltésére kiírt pályázat borítékbontására a fent megjelölt bizottság előtt
2011. május 17-én került sor.
Az intézményvezetői állás betöltésére 1 pályázat érkezett (akinek személye azonos az
intézmény műszaki vezetői pályázóval, így ő mindkét állásra pályázott), részletes adatait a
melléklet tartalmazza, illetve a pályázat megtekinthető a PH Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztályán. A pályázati kiírás tartalmi-formai követelményeinek a
pályázó megfelelt, a bizottság a pályázatot érvényesnek nyilvánította.
A pályázó meghallgatására 2011. június 1-jén került sor, ahol a Bizottság előre összeállított
kérdéseket tett fel a pályázónak. A meghallgatást követően a Bizottság egyhangú javaslata a
Képviselő-testület felé az, hogy Tóth Pál (lakcím: 3600 Ózd, Újváros tér 7. 9/1.) kerüljön
megválasztásra a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői
állásának betöltésére, 2011. július 01-től 2016. június 30-ig tartó határozott időtartamra bruttó
……………… Ft/hó illetménnyel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslatban foglaltak szíves elfogadására.

Melléklet

A VSI Intézményvezetői állásra pályázó főbb adatai

Pályázó neve, címe

Tóth Pál
3600 Ózd, Újváros 7. 9/1.

Pályázó legmagasabb
iskolai végzettsége
Üzemmérnök
(városgazdasági szak)

Pályázó egyéb
végzettségei

Általános gépész

A pályázó főbb
munkahelyei, beosztásai
Mezőkövesdi PH városüzem.munkat.
Ózdi Komszolg Kft. ügyvezető
Ózdi Városgondnokság igazgató
BAZ M. Beruh.Váll. műszaki ell.

H a tá r o za ti ja v a s l a t
……/KH/2011. (VI.21.) határozat
Tárgy: A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állására kiírt
pályázat elbírálása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.)

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 51/KH/2011.(III.22.)
határozatában a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői
állásának 2011. július 01-től 2016. június 30-ig történő betöltésére kiírt nyilvános
pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

2.)

A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § alapján
Tóth Pált
(a.n.: Kutacs Sarolta, lakcíme:3600 Ózd, Újváros tér 7. 9/1.)
bízza meg a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői
feladatainak ellátásával, határozott időtartamra, 2011. július 1-től 2016. június 30-ig.
Az intézményvezető illetményét bruttó …………,- Ft/hó összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezés módosítására és
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. június 30.
3.)

A 2.) pontban hozott döntés értelmében gondoskodni kell a Város- és
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény alapító okiratának módosításáról.
Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője
Határidő: 2011. július havi képviselő-testületi ülés

