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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-i üléséről. 
 

Napirend: Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására pályázat kiírása 

 

150/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására történő pályázat kiírásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gazdasági társaságokról 

szóló 2006. évi IV. törvényben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ABOKOM Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatói állásának betöltésére pályázatot ír ki a határozat mellékletét 

képező tartalommal. 

 

2. A pályázati kiírás közzétételre kerül Abony Város Honlapján, az abonyi Kincskereső 

újságban és a Gazdasági Közlönyben. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Gazdasági 

Bizottságot az ügyvezető igazgatói állásra benyújtott pályázatok tartalmi és formai 

ellenőrzésére, és az esetleges hiánypótlás elrendelésére. 

 

Határidő: 2010. június 15. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Jegyzői Titkárság 

 Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 ABOKOM Nonprofit Kft. 

K.m.f. 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 

              polgármester               jegyző 

        

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2010. május 28. 

 

Farkasné Fazekas Mária 

              jkv.  
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150/2010.  (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  

pályázatot ír ki 

 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében 

eljárva, figyelembe véve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben 

foglaltakat 

 

az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állásának betöltésére 

 

az alábbi tartalommal: 

 

A pályázatot meghirdető szerv:    Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Munkahely: ABOKOM Nonprofit Kft. 

           2740 Abony, Tamási Áron u. 2. 

 

Betöltendő munkakör: ügyvezető igazgató 
 

Az ügyvezető igazgató főbb feladatai: vezeti és képviseli a társaságot; a társaság hatályos 

jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, az önkormányzati rendeleteknek megfelelő 

gazdaságos és hatékony működtetése; a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, 

illetve bíróság és más hatóságok előtt; munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai 

tekintetében 

 

A társaság főbb tevékenységei: nem veszélyes hulladék gyűjtése; vízkezelés-, ellátás 
 

Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, 

- büntetlen előélet, 

   - felsőfokú iskolai végzettség  

- vezetői gyakorlat 

 

Előnyt jelent: -    cégvezetési tapasztalat 

- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret 

- helyismeret 

- műszaki vagy gazdasági vagy vízügyi vagy környezetvédelmi végzettség  

 

A pályázathoz mellékelni kell:      - szakmai önéletrajzot, 

     - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

     - szakmai-vezetői programot 

     - iskolai végzettséget igazoló dokumentumok közjegyző 

által hitelesített másolatát, 

     - pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázatával kapcsolatban 

a Képviselő-testületi ülés keretében kívánja-e a zárt ülés 

megtartását  

     - nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a  

pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba 

betekintsenek 
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     - pályázó nyilatkozata a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény 23. § - ban előírt kizáró feltételekre 

vonatkozóan 

 

Az ügyvezetői igazgatói állás 2010. szeptember 01. napjától tölthető be. 

A vezetői megbízás határozott időtartamra, 3 évre szól, a feladat teljes munkaidőben látható 

el.  

 

Javadalmazás: az ügyvezető igazgató megbízási díját a Képviselő-testület állapítja meg. 
 

Pályázat beérkezésének  határideje:  2010. július 31., egyszeri hiánypótlás biztosított 

 

Pályázat elbírálásának határideje:  a Képviselő-testület 2010. augusztus 26.-i 

munkaterv szerinti ülésén 

 

A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallgatás a Képviselő-testület ülésén, 

amelyről a pályázó értesítést kap 
 

A pályázatot Abony Város Önkormányzat Polgármesterének címezve (2740 Abony, Kossuth 

tér 1.) kell benyújtani postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Jegyzői 

Titkárságán. 

A borítékra rá kell írni: „ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázat” 

 

A pályázók további információt Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestertől kérhetnek az 

53/562-120 telefonszámon.  

 

 

 


