
Pályázati felhívás 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 
pályázatot ír ki a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetői 
állásának betöltésére 
 
2. A munkavégzés helye: 2400 Dunaújváros, Siklói u. 372/17. hrsz. 
 
3. A jogviszony időtartama: határozott idejű, 2017. május 1-től 2018. április 30-ig. 

4. A foglalkoztatás jellege: Megbízási vagy munkaviszony 

5. Illetmény: bruttó 250.000.- Ft 
 
6. A Társaság főbb tevékenységi körei, feladatai:(alapító okiratban foglaltak szerint, a teljesség 
igénye nélkül) 
 

- szennyvíz gyűjtése, kezelése 
- víztermelés,- kezelés,-ellátás 
- nem veszélyes hulladék gyűjtése 
- szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékgyűjtés 
- építési terület előkészítése 
- folyadék szállítására alkalmas közmű építése 
- víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
- közúti áruszállítás 
- szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
- web-hosting szolgáltatás 

 
7. Az ügyvezető feladatai:  

-a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, 
amelyek törvény vagy a társaság alapító okirata alapján nem tartoznak a társaság legfőbb 
szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe; 

-a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és 
adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági 
bejelentése, 

-a gazdasági társaság törvényes képviselőjeként a társaság képviselete harmadik személyekkel 
szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt; 

-a társaság cégjegyzése; 
-a munkáltatói jogok gyakorlása az irányítása alá tartozó munkavállalók felett; 
-a Kft.-t érintő ügyekben az önkormányzati bizottsági üléseken és közgyűlésen történő 

részvétel, 
-a Kft. gazdaságilag eredményes működtetése; 
-az éves beszámoló elkészítése a tárgyévet követő év március 31. napjáig; 
-az éves üzleti terv elkészítése 

 
8. Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet 
- felsőfokú végzettség 
 

9. Előnyt jelent: 
- gazdálkodó szervezet önálló vezetése, irányításában szerzett tapasztalat 
- számítógépes alapismeret 
 

10. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 
- motivációs levél 



- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- a képesítést igazoló okirat (diploma), nyelvvizsga bizonyítvány másolata  
- nyilatkozat a foglalkoztatás módjáról, 
- szakmai elképzelések a Kft. vezetésére, működtetésére, 
- a Ptk 3:115 §-a alapján az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatok, 
- pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához 

hozzájárul-e, 
- a pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
- a pályázó nyilatkozata, melyben vállalja, hogy kinevezése esetén, amennyiben szükséges 

vagyonnyilatkozatot tesz 
 

11. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Dr. Vántus Judit a 
Vagyonkezelési Osztály vezetője, telefon: 25/544-226 
 
12. A pályázat beérkezésének határideje a postai úton történő feladás esetén is: 2017. 
március 31. 
 
13. A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag postán, zárt borítékban, 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság, Vagyonkezelési 
Osztályára (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) címezve, ajánlott levélben, a „ Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pályázata ”. jeligével 
ellátva kell benyújtani.  

 

14. A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Gazdasági és területfejlesztési bizottságának, a pályázat 
beérkezésének határidejét soron követő ülésén kerül sor a pályázatok bontására majd 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése áprilisi rendes ülésén dönt a pályázatokról. A 
döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. 
 
15. A pályázati kiírás közzétételének helye:  
A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal honlapján, illetve a Dunaújváros című lapban kerül 
meghirdetésre. 
 
16. A Közgyűlés fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül érvénytelennek nyilvánítja. 
 
Dunaújváros, 2017. január 24. 
 
 
 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 


