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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői 

feladatainak ellátására pályázat kiírásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására pályázat 

kiírásáról  
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a mellékelt pályázati kiírás 
megjelentetésére, továbbá a benyújtott pályázatoknak a Képviselő-testület legközelebbi ülése 
elé terjesztésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve: a pályázat megjelentetésére: 2016. május 2. 
                                            a pályázat elbírálására: 2016. május 31. 
 
 

 
Kmf. 

 
 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 
    polgármester                jegyző 
 

 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 128/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozathoz” 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2451 Ercsi, Fő u. 20.) 
pályázatot hirdet 

ügyvezetői állás betöltésére 

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő közhasznú 
nonprofit gazdasági társaság. 

Az ügyvezető egyszemélyi felelős vezetőként irányítja az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft-t. 

1. Az ügyvezető feladatai különösen: 
           Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. üzleti tevékenységének szervezése és irányítása, 
           ennek keretében különösen 
 

• az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. elsőszámú felelős vezetőjeként irányítja a 
szervezet munkáját, intézi a szervezet ügyeit,  

• megtervezi a szervezet tevékenységét, irányítja és összehangolja a szervezeti 
egységek munkáját,  

• biztosítja a hatékony működést, a forráshoz (tőkéhez) jutás és annak hatékony 
működtetésének, valamint a szabályozási környezetnek megfelelően,  

• gyakorolja a munkáltatói jogokat, gondoskodik a dolgozók képzéséről, ellenőrzi és 
felügyeli a dolgozók teljesítményét,  

• beszámol tulajdonos önkormányzatnak a tevékenységéről,  
• biztosítja a Társaság működéshez kapcsolható tulajdonosi elvárások gyakorlati és 

munkaszervezeti hátterét,  
• naprakészen tájékozott a szervezetet érintő hatályos jogszabályokról, jogszabály 

tervezetekről,  
• elvégzi a jogszabályokban, a Képviselő-testület vonatkozó határozataiban és a 

Társaság alapító okiratában meghatározott feladatokat, 
• professzionális vezetői csapatot épít fel, 
• szervezi és irányítja a Társaság működését, a leghatékonyabb módon szervezi és 

telepíti a hatásköröket és feladatokat, 
• következetes, professzionális marketing tevékenységet folytat, törekszik a 

Társaság kiegyensúlyozott pénzügyi mérlegének fenntartásra 
• éves mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés keretében beszámol az Ercsi 

Dunakavics Nonprofit Kft működtetéséről, 
• évente teljes körű szakmai és gazdasági tájékoztatót készít a tulajdonosnak. 

 

2. Az ügyvezető megbízásának feltételei: 
• az ügyvezető  a feladatát munkaviszonyban látja el, 
• az ügyvezetői megbízás betöltésének feltételei: 

a) műszaki felsőfokú végzettség, 
b) szakmai tapasztalat. 
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• Az elbírálás során előnyt jelent: 

a) szakmai gyakorlat,  
b) vezetői gyakorlat. 

 
3.  A munkakör betöltésének időtartama: 

         Az ügyvezetői  megbízás  2016. június 1-től 2017. május 31-ig tart. 

4.  Bér és egyéb juttatások: 

         A munkabér a felek közötti megállapodás szerint kerül megállapításra. 

5. A pályázat kötelező tartalmi elemei: 

• az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. bevételeinek és kiadásainak tervezett    
struktúrája, a források növelésének lehetősége, a tervezett és várható támogatások,    
a különböző együttműködésekben rejlő lehetőségek, 

• a pályázó személyes motivációja, 
• a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósítását szolgáló gazdasági    

stratégia. 
   A felsorolt tartalmi elemek hiánypótlására nincs lehetőség, ezek hiányában a pályázat 

        érvénytelen. 

     6. A pályázathoz csatolni kell: 

• szakmai önéletrajzot, 
• a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát, 
• szakmai gyakorlat igazolását, 
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben a Ptk szerinti kizáró ok nem áll     

fenn, 
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a       

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
• nyilatkozatot a benyújtott dokumentumok hitelességéről. 

 
7. A pályázat benyújtási határideje: 2016. május 17. 

A pályázatokat Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság előzetes véleménye után – 2016. május 31-i ülésén 
bírálja el. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a 
pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.  

További felvilágosítás kérhető Győri Máté polgármestertől (Ercsi Polgármesteri Hivatal, 
2451 Ercsi, Fő u. 18. Tel.:25-515-602). 


