
Pályázati felhívás  
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 

munkakörének ellátására 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 277/2015. (V. 28.) Kt. 
határozata alapján pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
Dombóvári Város- Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek – 
munkaviszony keretei közötti – ügyvezető igazgatói munkakörben történő ellátására. 
 
A munkavégzés helye: A Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
székhelye, 7200 Dombóvár, Kinizsi u 37.. 
 
A foglalkoztatás jellege: A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
alapján határozott idejű, főfoglalkozású munkavállaló. 
 
A sikeres pályázót a képviselő-testület határozott időre bízza meg 2015. augusztus 1-
jétől 2017. december 31-ig. 
 
Az ügyvezető feladatai:  
− az ügyvezetői teendők ellátása, a gazdasági társaság vezetése és gazdaságos 

működtetése, 
− önálló cégjegyzési jogosultsággal a gazdasági társaság képviselete azzal, hogy a 

gazdasági társaság közhasznú szervezet, valamint a gazdasági társaságnál ügydöntő 
felügyelő-bizottság működik, 

− a cég jövőképének kialakítása, a fejlesztési irányok kidolgozása és a tulajdonos 
önkormányzat elé terjesztése, 

− a társaság tevékenységével kapcsolatos feladatok szervezése, a gazdasági társaság 
teljes körű irányítása, 

− munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói felett, a munkatársak 
irányítása, motiválása, ellenőrzése, 

− folyamatos kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzattal, a társaság beszámolási 
kötelezettségeinek teljesítése, 

− a gazdasági társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatok elkészítése, 
azok betartatása. 

A Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységi köre: 

A gazdasági társaság  
− önkormányzati bérlakások kezelésével,  
− a városüzemeltetés keretében közterület-fenntartással, köztisztasági és közútkezelői 

feladatok ellátásával,  
− köztemető fenntartással,  
− önkormányzati létesítmények üzemeltetésével (beleértve sportcélú ingatlanokat), 
− közfoglalkoztatási programok lebonyolításával, ennek keretében mezőgazdasági 

tevékenységgel, és 
− szakmai gyakorlati képzés folytatásával foglalkozik. 



 

Pályázati feltételek: 
− cselekvőképesség, 
− büntetlen előélet, 
− állampolgárság az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában, 
− felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettség, 
− legalább 2 éves vezetői tapasztalat, 
− felhasználó szintű számítógépes ismeretek,  
− minimum „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély, 
− a pályázónak meg kell felelni 

o a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. fejezetében,  
o az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvényben,  
o a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-ában 
o az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 
o és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 

2009. évi CXXII. törvényben megfogalmazott előírásoknak. 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:  
− városüzemeltetésben vagy közszolgáltatási feladatok ellátásában szerzett gyakorlat, 
− építőipari tevékenységhez kapcsolódó végzettség, 
− műszaki szakirányú végzettség, 
− környezetvédelmi ismeretek, 
− Dombóvár közigazgatási területének ismerete. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
− a pályázó aláírt szakmai fényképes önéletrajzát, 
− a pályázó vezetői elképzeléseit a gazdasági társaság működésével kapcsolatban, 

megjelölve a bérigényét is, 
− nyilatkozatot a büntetlen előéletről (a munkaszerződés megkötésének feltétele a 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása), 
− a végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát, 
− nyilatkozatot arról, hogy  

o a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,  
o a Polgári Törvénykönyv 3:22 §-e, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdése szerinti kizáró feltételek 
fennállnak-e, 

o az elbírálás során kéri-e a zárt ülés tartását. 

Javadalmazás: megállapodás szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 19. (péntek) 14.00 óra. (A 
pályázatot érvényesen úgy lehet benyújtani, hogy az a fenti határidőre a Dombóvári 



Közös Önkormányzati Hivatal – 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. – polgármesteri 
titkárságára beérkezzen.) 

A pályázat benyújtásának helye és módja: 

Egy példányban, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton Dombóvár város 
polgármesterének címezve (7200 Dombóvár, Szabadság u 18.) kell benyújtani a 
pályázatot a megadott határidőig. 

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére”. 

A pályázó jelölteket a tulajdonos képviseletében eljáró Dombóvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. június 25-re tervezett ülésén 
meghallgatja, és dönt az ügyvezető személyéről. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a Dombóvári Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati Irodáján dr. Farkas-Szabó András irodavezetőtől, a 74/564-
514-es telefonszámon. A pályázók a farkasa@dombovar.hu címre küldött elektronikus 
levélben további információt igényelhetnek a társaság működéséről és feladatairól. 
 
A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a 
pályázatok a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a 
pályázóknak visszaküldésre kerülnek. 

Dombóvár, 2015. június  

  

  
                                                                                   Talapka Rudolf 

        bizottsági elnök 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 


