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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2016. december 15-én tartandó ülésére. 

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetői beosztására benyújtott pályázatok 

elbírálásáról 

 

Előterjesztést készítette: Fehér László, aljegyző 

Véleményezi A Képviselő-testület valamennyi 

bizottsága 

Elfogadás módja:  Minősített többség 

   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a 129/2016.(X.27) számú határozatával pályázatot írt ki a Füzesgyarmati 

Kastélypark Fürdő és üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetői állásának betöltésére. 

 

A pályázati kiírást megjelentettük a honlapunkon és a www.profession.hu internetes 

álláskeresőn.  

 

A pályázati kiírásban megjelölt határidőig, 2016. december 5. napjáig 13 pályázattal 

kapcsolatos megkeresés érkezett be. Ebből 9 a www.profession.hu álláskeresőn keresztül 

érkezett, mely csak önéletrajzot tartalmazott. Az érintetek figyelmét e-mail címükre küldött 

tájékoztatásban felhívtuk arra, hogy pályázatukat a pályázati kiírás szerinti mellékletek 

csatolásával nyújthatják be. A felhívás ellenére hiányosságot nem pótolták. 

 

Egy pályázó személyesen, egy pályázó postai küldeményként, egy pályázó pedig e-mailben 

adta be pályázatát. A benyújtott pályázatok megtekinthetők Dr. Blága János jegyző irodájában. 

 

A pályázati kiírásra érkezett dokumentumokat a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság a 2016. 

december 6-án 15.00 órakor megtartott ülésén formai szempontból megvizsgálta, döntési 

javaslata az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati anyagok áttekintése és a Gazdálkodási 

és Ellenőrzési Bizottság javaslata alapján döntsön a pályázatokról. 

 

Füzesgyarmat, 2016. december 6. 

 

Bere Károly 

polgármester 
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Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016.(XII. 15.) határozata 

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetői beosztására benyújtott pályázatok 

elbírálásáról 

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és 

Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.) egyszemélyes 

gazdasági társaság ügyvezetőjének ………………………. (név) 

……………………………………. alatti lakost választja meg 2016. december 16-tól, 5 év 

határozott időre.  

 

Az ügyvezető munkabérét 2016. december 16-tól …………,-Ft-ban állapítja meg, egyúttal 

jelen pontban meghatározottak szerint módosítja a Kft. juttatási szabályzatát.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos intézkedést 

tegye meg. 

 

Határidő: 2016. december 16. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 


