BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE,
MINT A SZÁRSZÓÉRT TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. ALAPÍTÓJA
PÁLYÁZATOT HIRDET
A SZÁRSZÓÉRT TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
( 8624 BALATONSZÁRSZÓ, SZÓLÁDI U. 81. )
ÜGYVEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- legalább középfokú szakirányú – agrár, műszaki vagy közgazdasági - végzettség
- legalább 3 év szakmai gyakorlat
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felsőfokú szakirányú végzettség
- vezetői gyakorlat
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 2020. január 1-től 2022. december 31-ig szól.
Munkavégzés helye: 8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 81.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének feladata az Alapító Okiratban
meghatározott feladatok (nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása; a település kommunális
szolgáltató tevékenysége: közterület karbantartás, parkosítás, tereprendezés; vállalkozási tevékenységi
köre) szakszerű és hatályos jogszabályoknak megfelelő ellátása valamint a hatékony és takarékos
gazdálkodás.
Bérezés: megegyezés szerint
A pályázathoz csatolandó:
- részletes szakmai önéletrajz
- vezetési, fejlesztési program
- munkabérrel kapcsolatos elképzelések
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
- szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115. §-a alapján az összeférhetetlenséggel
kapcsolatos nyilatkozatok
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat arról, hogy a döntéshozók nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a pályázatot
- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Somogyi Hírlap
- Szuperinfó
- www.balatonszarszo.hu
- Szárszó TV képújság
- Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

A pályázat elbírálásának rendje és határideje: A pályázatok elbírálásáról a pályázók személyes
meghallgatását követően, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület a soron következő ülésén dönt.
Az állás betölthető: 2020. január 1-től
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat
polgármesteréhez (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.) személyesen vagy postai úton kell benyújtani.
A borítékon kerüljön feltüntetésre: „pályázat ügyvezetői álláshely betöltésére”. További
felvilágosítást, Fekete János polgármester nyújt a 84/ 362-501-es telefonszám 101-es mellékén.

2

