
 1 

Pályázat 

a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. 

ügyvezetői munkakörének betöltésére 

Bátonyterenye Város Önkormányzata  pályázatot hirdet a  Bátonyterenye Város Önkormányzata által 

alapított Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. (Tanuszoda NKft.) 

ügyvezetői munkakörének betöltésére munkaviszony keretében. 

Az ügyvezető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21. § alapján vezető 

tisztségviselőnek minősül. 

A munkavégzés helye: 3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 1. 

A munkaviszony időtartama: határozott idő 5 év, 3 hónap próbaidő kikötésével. 

A vezetői tisztség betölthetőségének kezdő napja: 2016. július 1. 

Az ügyvezető feladata:  

 Az általános ügyvezetői gyakorlatnak, valamint a törvényes rendelkezésnek megfelelően 

önállóan és a kívánt szakmai színvonalon irányítja a társaság munkaszervezetét, gyakorolja a 

társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. 

 Az ügyvezető képviseli a társaságot a bíróságok és más hatóságok előtt.  

 Az alapító hozzájárulása nélkül jogosult az alapító kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek 

kivételével eljárni, az alapító kizárólagos hatáskörébe utalt ügyekben köteles képviselő-

testületi határozatot kérni.  Köteles mindenkor úgy tevékenykedni, hogy az alapító érdekeivel 

teljes összhangban legyen.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői tisztséggel járó egyéb feladatok: 

A gazdasági szervezet irányítása, ezen belül többek között: 

 a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, 

 a gazdasági társaság működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős 

irányítása, 

 a társaság működtetésével, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása, 

 a társaság éves üzleti tervének és az előírt éves beszámolónak, az üzleti terv és beszámoló 

adatai valódiságának biztosítása, 

 a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások 

érvényesítése. 

Bérezés: Megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

 felsőfokú végzettség,   

 büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

 a pályázónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvény rendelkezései szerinti vagyonnyilatkozatot kell tennie, 

 B kategóriás jogosítvány. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 vezetői tapasztalat, 

 intézményi üzemeltetésben szerzett gyakorlat, 

 önkormányzati működésre vonatkozó tapasztalat, 

 saját gépjármű. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 végzettséget igazoló okiratok másolatai, 

 a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 

 motivációs levél, 

 szakmai, vezetői elképzelések, 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

 nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók 

részére történő sokszorosításához, továbbításához. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 20.  

A pályázatok benyújtásának módja: 

postai úton, a pályázatnak Bátonyterenye Város Önkormányzata Nagy-Majdon József polgármester 

(3070 Bátonyterenye, Városház út 2.) címére történő megküldésével, 

személyesen, a pályázat Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal  Titkársága (3070 Bátonyterenye, 

Városház út 2.) zárt borítékban történő leadásával. 

Kérjük a borítékon feltüntetni: Pályázat Tanuszoda Kft. ügyvezető  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet személyesen: Nagy-Majdon József polgármester 

(3070 Bátonyterenye, Városház út 2.) telefonon: 32/353 580 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatokról a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által végzett előkészítést 

követően Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója a pályázat 

eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.  

 

 


