
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t  
az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó 

nyilvános pályázat kiírására  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Előterjesztő: Polgármester 

     Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály 

             

 

 

 

Ózd, 2016. március 30. 

 



Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2015.(III.26.) határozatában 

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÓSÉK) 

ügyvezetőjévé Veres Zoltánt választotta meg határozott időre, 2015. április 1-től 2016. 

május 31-ig. Mivel az ügyvezető megbízatása 2016. május 31-én lejár, ezért szükséges 

gondoskodni a társaság ügyvezetőjének megválasztásáról. A Ptk. 3:21 § (3) bekezdése 

szerint a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének megválasztása a taggyűlés 

(ÓSÉK esetében a Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik. 

 

Javaslom, hogy az ÓSÉK ügyvezetői állásának 2016. június 1-től határozatlan időre 

történő betöltésére a Képviselő-testület – a határozati javaslat 1. mellékletében foglalt 

kiírás szerint – nyilvános pályázatot írjon ki. A pályázati eljárás lefolytatására és az 

elbírálás előkészítése céljából az alábbi tagokból álló Eseti Bizottságot javaslom 

létrehozni: 

 

- elnök: (név: ………, cím……………) 

 

- tag: (név: ………, cím……………) 

 

- tag: (név: ………, cím……………) 

  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslatban foglaltak szíves elfogadására. 

 



 

Határozat i  javas la t  

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016.(III.30.) határozata 

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői állás betöltésére 

vonatkozó nyilvános pályázat kiírásáról 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői 

állásának betöltésére nyilvános pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a határozat 1. 

melléklete tartalmazza. 

 

2.) A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására, és a döntés elősegítésére az 

alábbi tagokból álló Eseti Bizottságot hozza létre: 

 

- elnök: (név: ………, cím……………) 

 

- tag: (név: ………, cím……………) 

 

- tag: (név: ………, cím……………) 

 

3.) A pályázati kiírást közzé kell tenni a(z) ………………, a városi honlapon, 

valamint ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

 

Felelős: P.H. Településfejlesztési Osztály vezetője 

Határidő: 2016. március 31. 



1. melléklet a …/2016.(III.30.) határozathoz 

 

Ózd Város Önkormányzata  

                             

pályázatot hirdet az 

 

Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 

 

ügyvezetői  
munkakörének betöltésére.  

 

A munkaviszony időtartama: 

Munka törvénykönyve szerinti, határozatlan időre szóló munkaviszony 

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3600 Ózd, Bolyki főút 4.  

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Ügyvezetői feladatok ellátása – a gazdasági társaság szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos 

gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal a társaság működésével kapcsolatban 

minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Tervezi, szervezi, irányítja a 

társaság munkáját a tulajdonosi döntések betartásával. Gondoskodik a társaság személyi és tárgyi 

feltételeinek biztosításáról, annak racionális, versenyképes működéséről, az alapító okirat szerinti 

feladatok ellátásáról. Kapcsolatot tart a tulajdonossal és a különböző szakmai szervezetekkel. 

 

Alapbér és juttatások: 

Ózd Város Önkormányzata többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetei vezető 

tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak javadalmazási elveiről szóló Javadalmazási 

Szabályzat szerint                      

 

Pályázati feltételek: 

       A Kft. tevékenységi köréhez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettség,  

       Legalább 5 év vezetői tapasztalat, 

 Legalább 5 év hasonló területen működő társaságnál szerzett releváns munkatapasztalat, 

       Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,  

       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás vállalása (2007. évi CLII. tv. 3. § (3) bek. e) pont), 

      Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.  

 

Elvárt kompetenciák:  

 Kiváló szintű elemzési és döntési, konfliktuskezelő képesség, jó kommunikációs készség, 

komplex gondolkodásmód 

 Saját ötletek, problémamegoldó készség 

 

 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Felsőoktatásban szerzett sporttudományi vagy testnevelő tanári szakképzettség 

 Hasonló területen működő társaság vezetésében szerzett gyakorlat 

 Ózd városának behatóbb ismerete 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz, 

 A pályázónak a társaság vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja, 

 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy igénylés igazolása),  

 Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, vezetői és szakmai tapasztalatokat igazoló 

okiratok,  

 Bérigény megjelölése,  

 Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez az elbírálásban részt vevő 

személyeknek (Nyilatkozatmintát a melléklet tartalmaz.), 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a Képviselő-testület zárt, vagy nyílt ülés keretében bírálja 

el (Nyilatkozatmintát a melléklet tartalmaz.), 

 Nyilatkozat arról, hogy a Ptk. 3:22. §-a valamint a 3:115. §-a szerinti összeférhetetlenség 

illetve kizáró okok nem állnak fent (Nyilatkozatmintát a melléklet tartalmaz.). 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.   

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 2.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gábor nyújt, a 06-48-574-133-as 

telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Ózd Város Önkormányzata címére történő megküldésével 

(3600 Ózd, Városház tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 

„ÓSÉK ügyvezető”.      

 Személyesen: Kovács Gábor ügyintéző, Polgármesteri Hivatal, 3600 Ózd, Városház 

tér 1. 210. sz. iroda.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett érvényes pályázatokat a pályáztatási eljárásban résztvevő Eseti Bizottság a pályázók 

meghallgatása után véleményezi, ezt követően a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója az 

eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.  

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31. 



Melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott ……………………. (lakcím: ……………………..…., an: ………………………)  

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó 

nyilvános pályázati eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatokat teszem: 

 

1. Nyilatkozom, hogy a személyes adataim megismeréséhez az elbírálásban részt vevő 

személyek számára hozzájárulok. 

 

2. Nyilatkozom, hogy a pályázat elbírálásával kapcsolatos napirend megtárgyalását a 

Képviselő-testületi, illetve a bizottsági üléseken zárt / nyílt* ülés keretében kérem. 

*megfelelő aláhúzandó 

 

3. Nyilatkozom, hogy személyemmel kapcsolatban a Ptk. 3:22. §-a valamint a 3:115. §-a 

szerinti összeférhetetlenség illetve kizáró okok nem állnak fent. 

 

Ózd, 2016. ……………... 

 

 

 

       ………………………………………… 

                                   aláírás 

 

 

 


