Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot ír ki
a Pásztói Városgazdálkodási Kft
ügyvezetői feladatainak
-munkaviszony keretében történőellátására
A Városgazdálkodási Kft. fő feladata:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás gazdaságos
koordinálása; az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
kezelése,
Feladatai különösen:
 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
gazdaságos koordinálása,
 az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
kezelése,
 zöldterület gazdálkodással kapcsolatos parkfenntartás, köztéri játszóterek
fenntartása, gyom- és parlagfű mentesítés,
 helyi közutak üzemeltetése,
 városi köztemetők üzemeltetése,
 városi piac és állatvásár üzemeltetése, ebrendészeti feladatok.
Alkalmazás feltételei:
 műszaki vagy gazdasági (pénzügyi) felsőfokú iskolai végzettség,
 legalább 3 éves vezetői és 5 éves szakmai gyakorlat,
 gépkocsi vezetői jogosítvány,
 büntetlen előélet.
Előnyt jelent: a helyismeret, idegen nyelv ismerete, határozott fellépés, jó tárgyaló- és
szervezőkészség, valamint városüzemeltetésben szerzett vezetői tapasztalat.
Pályázat tartalmazza:
 az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, (munkaviszony létesítésekor
eredetiek bemutatása)
 az eddigi munkahelyeket, beosztásokat és referenciákat ismertető szakmai önéletrajzot,
 a munkavégzésre vonatkozó elképzeléseket, valamint a társaság tevékenységére irányuló
szakmai koncepciót,
 3 hónapnál nem régebbi, komplex erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkérését igazoló
postai feladóvevényt
 összeférhetetlenségre nyilatkozatot arról, hogy az ügyvezetői feladatok ellátásának nincs a
Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvényben megjelölt akadálya,
 írásbeli hozzájárulást ahhoz, hogy a pályázati anyag az elbírálásban résztvevőknek
kiadható és ebből a célból részükre sokszorosítható.
 nyilatkozat, hogy zárt tárgyaláson kéri-e a pályázatának az elbírálását
Díjazás: a Képviselő-testület határozata szerint, de az erre vonatkozó elképzelést a
pályázatban tájékoztatás céljából meg kell jelölni.
Ügyvezetői megbízás időtartama: várhatóan 2018. március 1-től 2023. február 28-ig,
3 hónap próbaidő kikötésével.

Munkavégzés helye: Pásztó közigazgatási területe
Jelentkezés módja: a pályázatokat ajánlott postai küldeményként kell megküldeni, vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadni „Városgazdálkodási Kft.” jelige
feltüntetésével legkésőbb
2018. február 19-ig Pásztó Város Polgármesterének címezve (3060 Pásztó, Kölcsey utca
35.).
A pályázattal kapcsolatban további információt a 32/460-753 telefonszámon lehet kérni
Dömsödi Gábor polgármestertől.
A pályázatokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidőt
követő képviselő-testületi ülésen dönt.
A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
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