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ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2016. október 25-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. 

mellékletének 5.1.3. pontja alapján a bizottság dönt az önkormányzat kizárólagos és többségi 

tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetén a választással és díjazással kapcsolatos 

ügyekben. 

 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetőjének, dr. Füzi Lászlónak a megbízatása 2016. november 30. napján lejár. A 

társaság ügyvezetésével kapcsolatos feladatok, valamint a társaság képviselete folyamatos 

ellátása érdekében vezető tisztségviselőt kell választani, melyre tekintettel javaslom, hogy a 

Tisztelt Bizottság döntsön a társaság ügyvezetőjének megválasztására irányuló pályázat 

kiírásáról.  

 

Az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírás részletezi az új ügyvezető feladatait, a 

pályázati anyag előírt tartalmát, továbbá ismerteti az alapítói elvárásokat. A pályázat 

benyújtásának határidejét 2016. november 15. napján 8 órában javaslom meghatározni, mivel 

így lehetőség nyílik arra, hogy a bizottság következő rendes ülését megelőzően a pályázókat 

szükség esetén személyesen is meghallgathassa. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjenek az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalni, valamint a határozat-tervezet szerinti döntésüket meghozni.  

 

Kecskemét, 2016. október 

 

    

    

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 

 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2016. (X.25.)  VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 5354-8/2016. számú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A bizottság pályázatot ír ki a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság új vezető tisztségviselőjének megválasztására a határozat 

mellékletét képező pályázati kiírás szerint. 

 

2./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a határozat 

mellékletét képező pályázati kiírás közzététele érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia 

Határidő: azonnal  



PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …../2016. 

(X. 25) VPB. számú határozata alapján pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére.  

 

A jogviszony jellemzői: 

 Az ügyvezető munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében látja el vezető 

feladatait. 

 Jogviszony időtartama: 2016. december 1. napjától számított 5 év határozott időtartam. 

 Tevékenység végzésének helye: 6000 Kecskemét, Kápolna u. 11. 

 Bérezés és egyéb juttatás: megegyezés szerint, Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői 

javadalmazásáról szóló szabályzata által meghatározott keretek között.  

 

Az ügyvezető által ellátandó feladatok:  

 

Az új vezető tisztségviselő látja el a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Kápolna u. 11.) ügyvezetési feladatait. 

 

Tevékenysége során: 

 ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja tevékenységét a jogszabályok és az alapító 

határozatai által megszabott keretek között; 

 felelős a társaság üzemeltetése során feladatkörébe tartozó, vagy esetenként oda utalt 

feladatok végrehajtásáért; 

 gyakorolja a hatáskörébe tartozó kérdésekben a véleményezési jogát; 

 üzemelteti a rendelkezésére bocsátott ingatlanokat, eszközöket, berendezéseket, valamint 

felelős ezek állagának megőrzéséért, rendeltetésszerű és szakszerű használatáért; 

 köteles a munkájáról az alapítónak félévente, írásbeli jelentés formájában beszámolni; 

 elkészíti az alapítóhoz terjesztendő a gazdasági társaság éves beszámolóját, 

vagyonkimutatását, közhasznúsági jelentését, üzleti tervét;  

 gyakorolja a képviseleti jogot a feladatkörébe tartozó kérdésekben; 

 megszervezi a megfelelő arányok biztosításával a közhasznú és a profitorientált működést; 

 tájékoztatást ad a társaság tevékenységével, feladataival összefüggésben a média részére; 

 részt vesz új üzleti partnerek felkutatásában, tartja a már meglévő partnerekkel a 

kapcsolatot; 

 gyakorolja a társaságnál foglalkoztatottak vonatkozásában a munkáltatói jogokat. 

 

 

Pályázati feltételek: 

 büntetlen előélet; 

 nagykorúság, cselekvőképesség; 

 EGT valamely tagállamának állampolgársága; 

 felsőfokú végzettség;  

 nem áll fenn vele szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-

ban, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 

2006. évi V. törvény 9/B. §-ban, a 9/C.§-ban, illetve az 1. mell. I. rész 7.a) pontjában, 



valamint egyéb vonatkozó jogszabály által előírt valamely összeférhetetlenségi ok nem áll 

fenn. 

 

 

Elvárt kompetenciák: 

 motiváltság, szakmai elhivatottság; 

 kiváló szervezőkészség, dinamikus személyiség; 

 kiváló kommunikációs képesség; 

 lojalitás, megbízhatóság; 

 felelősségteljes, gyors, és önálló munkavégzés. 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 pályázati menedzsmentben való jártasság; 

 releváns vezetői gyakorlat; 

 idegennyelv-tudás; 

 B kategóriás gépjárművezetői engedély. 

 menedzser szemlélet; 

 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, MS Excel, MS Access, MS 

PowerPoint, vállalatirányítási rendszerek). 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok: 

 iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat másolata; 

 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

 motivációs levél; 

 szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajz; 

 szakmai vezetési gyakorlat igazolásáról szóló iratok, referenciák; 

 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ban, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/B. §-ban, a 9/C.§-ban, 

illetve az 1. mell. I. rész 7.a) pontjában, valamint egyéb vonatkozó jogszabály által előírt 

valamely összeférhetetlenségi ok; 

 havi bruttó bérigény/megbízási díj igény; 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részvevők megismerhetik, 

valamint arról, hogy a pályázatot Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen tárgyalhatja-e; 

 vezetői elképzeléseit tartalmazó program írásbeli dokumentációs anyagban; 

 nyilatkozat arról, hogy munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében kívánja 

betölteni a tisztséget, melyről az alapító dönt. 

 

 

A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendje: 

 A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15. napján 8 óra. 

 A pályázat benyújtásának helye: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet 7. sz. hivatalos helyisége) 

 A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen, zárt borítékban, „Kecskeméti 

Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése” 

megjelöléssel 1 példányban kérjük benyújtani. 



 A pályázati eljárással kapcsolatban bővebb felvilágosítás Dr. Kovács Endre Miklóstól 

kérhető (cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet 7. sz. hivatalos helyisége, telefon: 

06-76/513-513/2380 mellék) 

 A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 30 

nap. A pályázatok benyújtásának határidejét követően a kiíró a pályázókat személyesen is 

meghallgathatja. 

 

 

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.  

 


