
Csokonyavisonta község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

csokonyavisontai gyógyfürdőt üzemeltető Thermál-Fürdő Kft ügyvezetői 

feladatok ellátására az alábbi pályázatot teszi közzé: 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Csokonyavisonta község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 

Thermálfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének 

betöltésére. 

 

A Thermálfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság fő tevékenysége:  

a csokonyavisontai Gyógyfürdő teljes körű üzemeltetése. 

  

A társaság székhelye: 7555 Csokonyavisonta, Fürdőtér 1. 

 

A jogviszonyra vonatkozó feltételek: 

 

Foglalkozás jellege: munkaszerződéssel teljes munkaidőben. 

Időtartama: szerződés megkötésétől számított maximum 5 év, 

3 hónap próbaidő kikötésével 

 

A munkavégzés helye: a társaság székhelye. 

  

Jövedelem: megegyezés szerinti alapfizetés továbbá megegyezés szerinti 

személygépkocsi és telefonhasználat, tekintettel a Kft szabályzatára 

  

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően, a 

munkaszerződés aláírását követően azonnal. 

  

Az ügyvezető főbb feladatai:  

 

- képviseli a gazdasági társaságot 

- a Thermálfürdő kft által működtetett gyógyfürdő fürdővezetői feladatainak 

ellátása, szakmailag önálló üzemeltetése, vezetése 

- a kft irányítása, a gazdasági, műszaki és üzemeltetési hatékonyság, 

versenyképesség növelése,  

- rövid, közép, és hosszú távú üzemeltetési, fejlesztési és marketing stratégia 

kidolgozása 

- a gyógyfürdő vendéglétszámának és bevételeinek növelése, a kiadások 

racionalizálása 

- jó gazda gondosságával felügyelni a rábízott vagyont 

- munkáltatói jogkör gyakorlása a gyógyfürdő munkavállalóival szemben 

- minden, a tulajdonos által meghatározott feladat ellátása 



 

-·kiépíti és folyamatosan fejleszti a Társaság alap- és kiegészítő feladatait a 

leghatékonyabban szolgáló szervezetet, kiemelten a vagyongazdálkodást, 

műszaki és gazdasági feladatokat ellátó részlegeket 

-·vagyonpolitikai koncepciót készít, és azt folyamatosan karbantartja, fejleszti a 

rábízott önkormányzati vagyont annak hatékony működtetése, használata, 

hasznosulása érdekében 

-·megalkotja a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatokat, 

gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról, a jogszabályváltozásokra 

figyelemmel azok aktualizálásáról 

-·elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, és azt az alapító elé terjeszti 

-·a tulajdonossal egyeztetve részt vesz a Társaság stratégiájának kialakításában 

és végrehajtja azt 

-·kialakítja és továbbfejleszti a Társaság szolgáltatás portfolióját 

-·felkutatja és kiaknázza a külső piaci bevételi lehetőségeket 

-·kapcsolatot tart és beszámol a tulajdonos felé 

Ügyvezetői feladatait az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható 

gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.  

Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági 

társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve a tulajdonosi 

jogokat gyakorló által hozott határozatok, illetve ügyvezetői kötelezettségeinek 

felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. 

 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, cselekvőképesség 

- büntetlen előélet 

- felsőfokú iskolai végzettség (főiskolai és/vagy egyetemi diploma) 

- középfokú szakirányú végzettség és 5 év szakmai gyakorlat 

- legalább 3 éves vezetői gyakorlat 

- 37/1996.(X.18.) NM rendelet 2. sz. mellékletének a pontjában meghatározott 

alapfokú szakirányú végzettség 

- német vagy angol alapfokú nyelvtudás. 

 

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki rendelkezik: 

 

-·"B" kategóriás jogosítvánnyal, 

-·közfürdő vezetése területén szerzett tapasztalattal, 

-·projektmenedzsment gyakorlattal  

-·rendelkezik 37/1996.(X.18.) NM rendelet 2. sz. mellékletének A pontjában a 

főmérnöki munkakörre előírt szakirányú felsőfokú képesítéssel 5 éves szakmai 

gyakorlattal. 

  

  



  

  

A pályázathoz csatolni kell: 

-·a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajzot 

-·három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (vagy a 

bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevényt) 

-·iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok 

másolatát 

-·a megpályázott munkakörrel kapcsolatos szakmai (vezetői) elképzelését, 

beleértve a szervezeti, gazdálkodási, marketing és PR terveket, kiemelve a rövid 

és középtávú vonatkozásokat 

-·bérigényt, 

-·hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok megismeréséhez az 

előkészítésben, véleményezésben, elbírálásban részt vevő személyek részére (a 

pályázónak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 39. § (1) bek. a) pontja alapján 

nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának 

megismeréséhez) 

-·nyilatkozat a Ptk. 3:22.§-ban előírt kizáró feltételekre (összeférhetetlenségre) 

vonatkozóan 

-·nyilatkozat arról, hogy a pályázat képviselő-testületi ülés keretében történő 

elbírálása során kéri-e zárt ülés tartását 

A munkakör jelentősége és bizalmi jellege miatt szükséges a vagyonnyilatkozat 

tételi kötelezettség teljesítése, a pályázat nyertessége esetén 

  

A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje: 

 

a pályázatot egy példányban, zárt borítékban kell személyesen vagy postai úton 

benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Thermálfürdő Kft ügyvezetői tisztségének 

pályázata” 

 

A pályázat benyújtásának helye:  

 

Csokonyavisontai Közös Önkormányzati Hivatal 7555 Csokonyavisonta, 

Széchenyi utca 3. 

  

A pályázat beérkezésének határideje:  

 

2016. január 05. 

(A pályázatokat érvényesen úgy lehet benyújtani, hogy azok fenti határidőre a 

Csokonyavisontai Közös Önkormányzati Hivatalhoz beérkezzenek.) 

  

A pályázat elbírálásának rendje: 



·a pályázatok a beadási határidő leteltével kerülnek felbontásra 

·a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket a képviselő-testület hallgatja meg. 

·a képviselő-testület dönt az ügyvezető személyét illetően a meghallgatást 

követő első testületi ülésén 

·a pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést. 

  

A pályázattal kapcsolatos egyéb feltételek: 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül 

eredménytelennek tekintse! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró 

érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá.  A kiíró nem vállalja 

semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat 

beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.  A pályázat beadásával 

a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

  

A pályázattal kapcsolatos további információk: 

A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve a társaságra 

vonatkozó tájékoztatás az alábbi személytől kérhető: 

 Harasztia Attila polgármester tel. 0670/608-5867 

 Balla Róbert címzetes főjegyző tel: 0682/475-043 

  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

  

 Csokonyavisonta Község Önkormányzatának honlapja. 

 Csokonyavisonta Község Önkormányzatának hirdető táblája. 

  A Thermálfürdő Kft. Honlapja. 

 Somogyi Hírlap. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


