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Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
február 24-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:   Javaslat ügyvezetői pályázat kiírására

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

71/2011. (II.24.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a jelen határozat mellékletét képező tartalommal ügyvezetői
pályázatot ír ki a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. élére. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás
közzétételére. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot a
pályázat eredménytelennek nyilvánítására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                 jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

A melléklet csatolva.



Ügyvezetői pályázat

Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1), mint a

Budakalászi közmű Üzemeltető Kft. tulajdonosa pályázatot hirdet a gazdasági

társaság(székhelye: 2011 Budakalász, Szentendrei út 24.) ügyvezető igazgatói

munkakörének betöltésére.

Az ügyvezető igazgató feladata: a gazdasági társaság ügyvezető igazgatói

feladatának ellátása, képviselet.

Feladatai különösen: a társaság hatályos jogszabályoknak, és a belső

szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése,

a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más

hatóság előtt, a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok

gyakorlása.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

felsőfokú szakirányú végzettség (figyelemmel a 21/2002. (IV. 25.) KöViM

rendelet a víziközművek üzemeltetéséről előírásaira és egyéb ágazati

előírásokra), illetve munkaköri egészségügyi alkalmasság, vezetői alkalmasság

előnyt jelent: gazdasági társaságnál eltöltött legalább 3 éves vezetői gyakorlat,

helyismeret, felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok: részletes szakmai önéletrajz, iskolai

végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai vezetői program, 3 hónapnál

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázatával

kapcsolatban a Képviselő-testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását,

nyilatkozat a z összeférhetetlenségre vonatkozóan.



A vezetői megbízás időtartama: határozatlan

Bérezés: megegyezés – Ptk. szabályai - szerint. Bérigény megjelölését kérjük! A

munkakör – a pályázat elnyerése esetén – 2010. május 1. napjától tölthető be.  A

pályázat elbírálásának módja: A Képviselő-testület a pályázat benyújtási

határidejének lejártát követő első ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázatot 2011. március 20. napjáig zárt borítékban Budakalász Város

Polgármesteréhez, Rogán Lászlóhoz  (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) címezve,

„Pályázat BKÜ Kft. ügyvezetői munkakörre” jeligével ellátva kell benyújtani. 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást

eredménytelenné nyilvánítsa. A Képviselő-testület a felhívásnak meg nem felelő

pályázatot érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó

a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat

elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít

meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden az előbbiekben

meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.  


