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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. január 29-i ülésére 

 

Tárgy: A Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői 

pályázata 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 8. napján tartott 

ülésén az alábbi határozatot hozta: 

 

„111/2018. (V.8.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Nagy Béla György 

polgármestert, hogy a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Nonprofit Kft. ügyvezetői 

feladatainak ellátására 2019. január hónapban írjon ki pályázatot.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester” 

 

Amint az Önök előtt is ismeretes, a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 

Nonprofit Kft.-ben Mitykó Mihály ügyvezető úr megbízatása 2019. május 31. napjával lejár. 

 

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal elkészítette a pályázati felhívás alábbi tervezetét, 

amelyben szükséges rögzíteni, illetve pontosítani a képzettségi követelményeket, az előnyben 

részesítendők körét, a munkaviszony időtartamát, valamint a pályázatok benyújtásának 

határidejét. Célszerű azt is meghatározni, hogy a pályázati felhívás milyen fórumokban, 

illetve gyakorisággal kerüljön megjelentésre. 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint  

alapító és tulajdonos pályázatot hirdet a 

 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetői feladatainak ellátására 

 

Pályázati feltételek:  

- magyar állampolgárság; 

- büntetlen előélet; 

- legalább középfokú iskolai végzettség; 

- jó kommunikációs készség; 

- stressztűrő képesség. 

 



A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki rendelkezik műszaki szakirányú 

végzettséggel. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- szakmai önéletrajzot; 

- a kft. vezetésére és működésére vonatkozó szakmai elképzeléseket; 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát; 

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

- a pályázó fizetési igényére vonatkozó nyilatkozatát. 

 

Az ügyvezetői feladatok ellátása határozott, ……….-ig terjedő időtartamú / határozatlan idejű 

munkaviszony keretében történik. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. ………………… 

A pályázat elbírálására a benyújtást követő soros képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatokat dr. Nagy Béla György polgármester címére kérjük benyújtani 

(Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) 

A pályázat iránt érdeklődők a Kft. működésével, feladatellátásával kapcsolatosan tájékoztatást 

kérhetnek dr. Nagy Béla György polgármestertől a 68/440-000 telefonszámon. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására. 

  

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító megtárgyalta és úgy 

határozott, elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírandó 

pályázati felhívás szövegét azzal, hogy ……………………… 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. január 25. 

 

  dr. Nagy Béla György s.k. 

 polgármester 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k.  

   jegyző 


