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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 05-i rendkívüli 

üléséről. 

 

Napirend: Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói állás 

betöltésére pályázat kiírása 

 

 

102/2012. (IV. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói állás 

betöltésére pályázat kiírásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a gazdasági 

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Palotai Sándor, az Abonyi 

Városfejlesztő Kft ügyvezető igazgatójának a tisztségéről való lemondását 2012. 

március 31. napjával elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármestert, hogy az Abony Város Önkormányzata és Palotai Sándor között 

2011. szeptember 12. napján kötött megbízási szerződés felbontására a szükséges 

lépéseket megtegye. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Társaság ügyvezető 

igazgatói állásának betöltésére pályázatot ír ki a határozat mellékletét képező 

tartalommal. 

 

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

újságban, a Gazdasági Közlönyben és a Szuperinfo-ban. 

 

5. A pályázati kiírásban a jogviszony időtartama „határozott idejű, a megválasztástól 

számított 3 év időtartamról” „határozott idejű, 2014. május 31.-ig”-re módosul. 

 

6.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot 

az ügyvezető igazgatói állásra benyújtott pályázatok tartalmi és formai ellenőrzésére, és 

az esetleges hiánypótlás elrendelésére. 

 

 

Határidő:  2012. április 16. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

  Dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 



2 

 

 ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd 

 

K.m.f. 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Balogh Pál s. k. 

       polgármester       jegyző  

 

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2012. április 06. 

 

 

Balog Éva  

      jkv. 
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102/2012. (IV. 05.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt 

Felelősségű Társaság (2740 Abony, Báthory u. 2. a továbbiakban: Társaság) ügyvezető igazgatói 

állásának betöltésére. 

A Társaság Abony Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes tulajdonában lévő 

gazdasági társaság. 

A Társaság főbb tevékenységi körei, feladatai:  
 
A Társaság főtevékenysége: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (TEÁOR’ 08 szerinti 
tevékenységek) 
A Társaság az Önkormányzat szervezeti eszköze komplex városfejlesztési elképzelések megvalósítására. A 
társaság operatív városfejlesztő tevékenységének célja egy adott városrész (városfejlesztési akcióterület) 
vegyes összetételű fizikai, funkcionális, társadalmi-gazdasági szövetének létrehozása vagy megújítása 
(város rehabilitáció) a maga komplexitásában. A Társaság feladata a rehabilitációs stratégia operatív 
irányítása, az akcióterület összehangolt fejlesztés megvalósításának koordinálása a komplex 
városfejlesztési akciótervben – akcióterületi tervben - foglaltaknak megfelelően. 
 
 

Az ügyvezető igazgató feladata: vezeti és képviseli a Társaságot, felelős a társaság hatályos 

jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és az önkormányzati rendeleteknek megfelelő, gazdaságos és 

hatékony működéséért, képviseli a Társaságot a harmadik személyekkel szemben, hatóságok illetve 

bíróság előtt, a Társaság alkalmazottai tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

A jogviszony időtartama: határozott idejű, 2014. május 31. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidejű megbízásos jogviszony 

A munkavégzés helye: a Társaság székhelye: 2740. Abony, Báthory u. 2. 

A munkába lépés napja: a beosztás legkorábban 2012. június 1-jétől tölthető be. 

Bérezés: a megbízási díjat a Képviselő-testület állapítja meg. 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 

- büntetlen előélet, 

- felsőfokú végzettség 

- legalább 3 éves szakmai tapasztalat 

Előnyt jelent: 

- cégvezetési tapasztalat, 

- Eu-s pályázatok menedzselésében való gyakorlat, 

- felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

- projectmenedzseri és pénzügyi ismeretek, 

- helyismeret. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz, 

- a Társaság gazdálkodásának hatékonyságát növelő elképzeléseket tartalmazó szakmai-vezetői program, 

- megbízási díjjal és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzelések, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

- a képesítést igazoló okirat (diploma), hiteles másolata, 

- a projectmenedzseri valamint a pénzügyi ismeretek hitelt érdemlő igazolása 

- a Gt. 23. §-a és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 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 pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester; 

e-mail: abony@abony.hu, telefon: 06(53) 562-120. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 10. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot Abony Város Polgármesterének címezve, postai úton, 

(2740. Abony, Kossuth tér 1.) vagy személyesen, illetve megbízott útján (Abony, Kossuth tér 1.) hétfőn 

8.00-17.30-ig, keddtől csütörtökig 8.30-15.30-ig, pénteken 8.30-13.00 óra között a Polgármesteri 

Hivatalban lehet benyújtani. 

A borítékra kérjük ráírni: "Az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetői igazgatói pályázata". 

A pályázat elbírálásának módja: a döntést Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

alapító, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésén, az illetékes szakbizottság személyes 

meghallgatást követő javaslata alapján, nyilvános ülésen, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A döntésről 

a pályázók írásbeli értesítést kapnak. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: az Önkormányzat honlapja (www.abony.hu), a Kincskereső 

hetilap, valamint a Társaság honlapja (www.abonyivarosfejleszto.hu), továbbá a Gazdasági Közlönyben és 

a Szuperinfo-ban. 

Abony, 2012. április 05. 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Abony Város Önkormányzata 

 

http://www.abonyivarosfejleszto.hu/

