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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008.(VI.27.) Kt. határozata 
értelmében a Sportközpont (Szentes, Csallány G. part 4. sz.) átszervezésével a 
szabadidős létesítmények (uszoda, üdülőházak, teniszpálya) üzemeltetésére 100%-os 
önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.-t alapít. A 182/2008.(VIII.15.) Kt. 
határozatában a 2009. január 1-jével létrehozandó nonprofit gazdasági társaság 
ügyvezetői állásának meghirdetéséről döntött.  
Mivel az októberi testületi ülésen eredménytelenné nyilvánították a pályázati eljárást, 
ezért másodjára új pályázat kiírására került sor. 
Jelen testületi ülésen kell döntenie a képviselő-testületnek az 5 évre szóló ügyvezető 
megválasztásáról a beérkezett pályázatok alapján. 
 
A nonprofit korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője által ellátandó feladat: uszoda, 
üdülőházak és a teniszpályák működtetésével kapcsolatos feladatok vezetői irányítása, 
kiemelten az önkormányzat által felvállalt idegenforgalmi tevékenységek népszerűsítése.  
 
Pályázati feltételként: felsőfokú iskolai végzettség (gazdasági, idegenforgalmi, műszaki) vagy 
középfokú végzettség és legalább 10 éves vezetői gyakorlat meglétét határoztuk meg.  
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közgazdasági felsőfokú végzettség, idegenforgalmi 
gyakorlat, a nonprofit kft. profiljába eső vezetési gyakorlat, helyi ismeret.  
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a nonprofit korlátolt felelősségű társaság vezetésére 
vonatkozó elképzeléseket – különös tekintettel az idegenforgalmi ismertségnek és az 
eredményes működés javítására – szakmai és gazdasági helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket részletesen alátámasztott indoklással. 
 
A meghirdetett állásra négy pályázat érkezett:  
 
1. Deák Albert (lakcím: Szentes, Kertész u. 2/A) 

iskolai végzettsége: közgazdász vendéglátó és szálloda szakon 
Bérigénye: bérmegállapodás keretein belül 
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2. Kocsis Csaba (lakcím: 2092 Budakeszi, Arany J. u. 7. fszt. 2.) 
iskolai végzettsége: agrármérnök-állattenyésztési szak (Temesvár),  

                  előreláthatólag 2009. februárjában Vállalkozás Management 
(mesterképzés /Arad/ ) szakképzettséget szerez. 

Bérigénye: Bruttó 350-400 eFt/hó 
 
3. Kozák László (lakcím: Szentes, Cseuz B. u. 2. I/5.) 
    iskolai végzettsége: nemzetközi kapcsolatok szakreferens (szakcsoporti besorolás:  

közgazdasági), sportedző (vízilabda sportágban) 
Bérigénye: Bruttó 250 eFt/hó 

 
4. Szabics Ferenc (lakcím: Szentes, Brusznyai stny. 9.) 
    iskolai végzettsége: műszeripari elektromos művezető 

Bérigénye: Nincs megjelölve 
 
A pályázatok megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájának 214-es számú 
helyiségében. 
 
A pályázatok előzetes értékelését a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság végzi, az általa 
felállított rangsor figyelembevételével kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a bizottsági 
véleményt mérlegelve hozza meg döntését. 
 
…./2008.(XII.04.) Kt. 
 
Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetőjének megválasztása  
 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 
 
"A" változat 
1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló        

1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, 
figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24.§-a alapján 

.............................................-t 
   (lakcím:        ................................................................ 

Anyja leánykori neve: ................................................) 
 

2009. január 1-től  2013. december 31-ig 
 

      a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság                        
(Szentes,  Csallány G. part 4. sz.) ügyvezetőjének megválasztja.  

 
 
2. Az alapító az ügyvezetőt feljogosítja a nonprofit korlátolt felelősségű társaság tevékenységi 

körébe tartozó munkavégzésre, amelyet munkaszerződés alapján, határozott időre létesített 
munkaviszony keretében folytathat.  Az ügyvezetőt a társaság tevékenységi körébe tartozó 
munkavégzésért, munkaszerződésben rögzített....................,-Ft személyi alapbér, munkabér 
illeti meg. Az ügyvezető az alapító okiratban rögzített ügyvezetői feladatokat megbízási 
jogviszonyban látja el, melynek összege a személyi alapbérének 20%-a, azaz havi 
...................,-Ft díjazásban részesül.  



 3

Az üzleti tervben rögzített saját bevételeken felüli bevétel 20%-a személyi ösztönzésre 
fordítható, melynek 10%-a az ügyvezetőt illeti meg. A prémiumra vonatkozó feltételeket a 
munkaadó írja ki az éves önkormányzati költségvetés elfogadásával egyidejűleg.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos 

munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  
 
4. A megválasztott ügyvezető a Szentesi Üdülőközpont NKFT. (Szentes,  Csallány G. part 4. 

sz.) 2009. január 01-jével történő megalapításáig 2008. december 8–31-ig az átmeneti 
időben elvégzendő ügyvezetői feladatokat a Polgármester megbízása alapján megbízási 
jogviszonyban látja el, ezért havi ...................,-Ft díjazásban részesül, melynek fedezetét 
maximum 400 eFt-ban a 2008. évi költségvetésben a forráshiány terhére kell biztosítani. 

 Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésével. 
 
"B" változat 
1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló        

1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, 
figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24.§-a alapján 

.............................................-t 
                                      (lakcím: ...................................................... 

    Anyja leánykori neve: ...............................) 
 

2009. január 1-től  a pályázat eredményes lefolytatásáig,  
de legfeljebb 2009. december 31-ig 

 
      a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság                        

(Szentes,  Csallány G. part 4. sz.) ügyvezetőjének megválasztja.  
 
2. Az alapító az ügyvezetőt feljogosítja a nonprofit korlátolt felelősségű társaság tevékenységi 

körébe tartozó munkavégzésre, amelyet munkaszerződés alapján, határozott időre létesített 
munkaviszony keretében folytathat.  Az ügyvezetőt a társaság tevékenységi körébe tartozó 
munkavégzésért, munkaszerződésben rögzített....................,-Ft személyi alapbér, munkabér 
illeti meg. Az ügyvezető az alapító okiratban rögzített ügyvezetői feladatokat megbízási 
jogviszonyban látja el, melynek összege a személyi alapbérének 20%-a, azaz havi 
...................,-Ft díjazásban részesül.  
Az üzleti tervben rögzített saját bevételeken felüli bevétel 20%-a személyi ösztönzésre 
fordítható, melynek 10%-a az ügyvezetőt illeti meg. A prémiumra vonatkozó feltételeket a 
munkaadó írja ki az éves önkormányzati költségvetés elfogadásával egyidejűleg.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos 

munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  
 
4. A megválasztott ügyvezető a Szentesi Üdülőközpont NKFT. (Szentes,  Csallány G. part 4. 

sz.) 2009. január 01-jével történő megalapításáig 2008. december 8–31-ig az átmeneti 
időben elvégzendő ügyvezetői feladatokat a Polgármester megbízása alapján megbízási 
jogviszonyban látja el, ezért havi ...................,-Ft díjazásban részesül, melynek fedezetét 
maximum 400 eFt-ban a 2008. évi költségvetésben a forráshiány terhére kell biztosítani. 

 Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésével. 
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5. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Szentes, Csallány G. part 4.) 233/2008.(X.31.) Kt. számú 
határozattal elfogadott alapító okiratának 12.3. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

 
     12.3. A Társaság ügyvezetője 2009. január 1-től  a pályázat eredményes lefolytatásáig, de     

legfeljebb 2009. december 31-ig 
  

Név: 
 Lakcím: 
 Anyja leánykori neve: 
 
 Az ügyvezető feladatait megbízás keretében látja el. 
               
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Szentes Város Polgármestere 
2.) A megválasztott ügyvezető 
3.) Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság                                       

Szentes, Csallány G. part 4. 
4.) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 
5.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
 
 
Szentes, 2008. december 1. 
 
 
 
           Szirbik Imre 
            polgármester 
 


