
Pályázati felhívás a Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetői feladatainak ellátására 

 

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3127 Kazár, Tanács út 1.) pályázatot ír ki a 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft. ügyvezetői állásának 
betöltésére. 

A jogviszony időtartama: 

Az ügyvezető jogállása az Mt. szabályai alapján határozott idejű, az alapító okirat értelmében 2020. január 8. 
napjáig szól 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Nógrád Megye, 3127 Kazár, Tanács út 1. 

Az ügyvezető feladata: 

A Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása a Kft. alapító okiratában foglaltak szerint elsősorban: 

-  a társaságra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, a Szervezeti és Működési Szabályzatnak és a belső 
szabályzatoknak megfelelő hatékony és gazdaságos működtetése, 

-  feladatainak irányítása, összehangolása, ellenőrzése 

-  a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása 

-  a gazdasági társaság működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, 
árbevételének, eredményességének biztosítása 

-  a társaság éves üzleti tervének és az előírt éves beszámolónak, az üzleti terv és beszámoló adatai 
valódiságának biztosítása 

-  a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások 
érvényesítése 

-  a társaság képviselete harmadik személlyel szemben valamint bíróság és más hatóságok előtt 

-  munkáltató jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai felett 

-  

Pályázati feltételek: 

- felsőfokú végzettség, 

-  megbízhatóság, pontosság, jó tárgyaló és alkalmazkodó készség 

-  magyar állampolgárság 

- „B” kategóriás jogosítvány 

-  cselekvőképesség 

-  büntetlen előélet 

- vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség  
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Az elbírálásnál előnyt jelent: 

- felsőfokú mezőgazdasági végzettség 

- és legalább 2 évi vállalkozási vagy közigazgatási területen szerzett vezetői gyakorlat  

- közfoglalkoztatás irányításában és pályázatírásban szerzett gyakorlat 

- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- részletes szakmai önéletrajz 

- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 

- a megpályázott beosztással kapcsolatos szakmai, vezetői koncepció és program 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

-  nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázatával kapcsolatban a Képviselő-testület zárt ülését kéri-e 
megtartani 

- hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok bírálók általi megismeréséhez és kezeléséhez 

-  nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 39. §-ban meghatározott kizáró feltételekre (összeférhetetlenség) vonatkozóan. 

- nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítását az Mt.-ben foglaltak alapján Kazár Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza meg. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2015. április 15. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 10. 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot postai úton, vagy személyesen egy példányban, zárt borítékban, „Kazári Szociálpolitikai 
Nonprofit Kft. ügyvezető pályázat” megjelöléssel, Kazár Község Önkormányzata Polgármesteréhez (3127 
Kazár, Tanács út 1.) címezve kell benyújtani. A borítékra kérjük írják rá „ Pályázatbontás előtt nem 
felnyitható” 

A pályázat elbírálásának határideje és módja: 

A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 
rendkívüli ülésén bírálja el a pályázatokat. 

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást nyújt: Gecse Ákos Kazár Község Önkormányzatának 
polgármestere (32/341-333). 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 


