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Pályázati Kiírás 

TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató KFT  
4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 42. székhelyű gazdasági társaság 

ügyvezetői munkakörének betöltésére 

 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a             

TI-KÖSZ Köztisztasági és Szolgáltató KFT (Cg. 15-09-073222; 4628 Tiszaszentmárton, 

Damjanich út 42. továbbiakban: Társaság) ügyvezetői munkakörének betöltésére. A Társaság 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes 

tulajdonában lévő gazdasági társaság. 

 

A Társaság fő tevékenységei: 
- szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

- natúr gyümölcs-, zöldséglé feldolgozás 

- növénytermesztési szolgáltatás (mezőgazdasági munkák, szántás, vetés, fűkaszálás) 

- élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

- egyéb sporttevékenység (horgásztó működtetése) 

 
A Társaság eszközei, berendezései: 

- folyékonyhulladék szállító tartály 

- naturlé gyártó gépsor 

- erőgép 

- élelmiszerbolt hűtőkkel, berendezéssel 

 

Az ügyvezető feladata: Az ügyvezető a feladatokat megbízási jogviszony keretében látja el, a 

Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja a megbízási szerződésben, az 

cégkivonatban rögzítettek szerint. Munkavégzése a profittermelés növelésére irányul. 

A cégkivonat az e-cegjegyzek.hu weboldalon megtekinthető a cég nevének vagy cégjegyzék 

számának (15-09-073222) beírásával. 

 

A munkavégzés helye:  4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 42. 

A jogviszony kezdete:  2020. szeptember 1. 

Bérezés:    mindenkori szakmunkás minimálbér,  

ill. a jövőben a felek közötti megállapodás alapján 

 

Pályázati feltételek: 
- legalább középfokú iskolai végzettség  
- büntetlen előélet 
- „B” kategóriás jogosítvány 

 

 

 



Az elbírálásnál előnyt jelent: 
- helyben lakás, helyismeret 

- a Társaság tevékenységi köreiben szerzett szakmai tapasztalat 

- „C” kategória; mg. vontató, 1-2 nehéz pótkocsira szóló jogosítvány 

- megbízhatóság, terhelhetőség, rugalmasság, önálló munkavégzés 
- kiváló probléma felismerő és megoldó készség 

- pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat 

 

A benyújtandó iratok, igazolások: 
- önéletrajz 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (utólag is benyújtható) 
- képesítést igazoló okiratok, jogosítvány egyszerű másolata 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők annak tartalmát 

megismerhetik, az abban foglaltakat kezelhetik. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17. 

 

A pályázat benyújtásának helye:  Tiszaszentmárton Község Önkormányzata  

4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30. 

           e-mail: tiszaszentmarton-hiv@naracom.hu  

 

A pályázat elbírálásának a módja, rendje: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete, mint alapító a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő nyilvános 

ülésen, személyes meghallgatást követően, minősített többséggel hozza meg.  

A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.  

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
- az Önkormányzat honlapja: www.tiszaszentmarton.hu 
- a település és önkormányzat hirdetőtáblája 
- az Önkormányzat facebook oldala 

 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné 

nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem 

vonja elbírálás alá. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói 

kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget 

nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben 

meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad. 

 

Tiszaszentmárton, 2020. augusztus 11. 

 

            

  Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 


