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E L O T E R J E S Z T E S  
a Képviselő-testület 2017. július 18-án tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének pályázati kiírására 
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!

Vilhelm Ferenc 2000. október 1. óta a Képviselő-testület által megválasztott igazgatója a 

Gödöllői Piac Kft-nek. Az ügyvezető igazgató úr jelenleg már nyugdíj mellett látja el a piac 

irányítását. A gödöllői piac hosszú távú, további eredményes működtetésének biztosítása 

érdekében indokolt a vezetés utánpótlásának előkészítése, mely hosszabb időt vehet igénybe. 

Ennek érdekében célszerű az ügyvezető igazgatói álláshelyre pályázat kiírása.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekre tekintettel, a határozati javaslat szerinti 

tartalommal döntsön a Gödöllői Piac Kft. ügyvezetői igazgatói álláshelyének pályázati 

kiírásáról.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllői Piac Kft. ügyvezetői igazgatói 
tisztségére pályázat kiírását rendeli el a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére -  azonnal
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) a Gödöllői Piac Kft. 
kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaság alapítója pályázatot hirdet

ügyvezetői igazgatói

tisztség betöltésére. Az ügyvezetőt Gödöllő Város Képviselő-testülete választja meg 
határozatlan időtartamra. Az ügyvezető aO tisztségét munkaviszonyban látja el.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

szakmai önéletrajzot,
- végzettséget igazoló okiratok másolatát,

a Társaság vezetésére, valamint működtetésére vonatkozó szakmai vezetői programot.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a kereskedelmi képzettség és gyakorlati tapasztalat.

A Társaság működésének dokumentumai Gödöllő Város Önkormányzat honlapján elérhetőek. 
Helyszíni tájékozódásra a Társaság székhelyén (2100 Gödöllő, Szabadság út 3.) van 
lehetőség.

A pályázat benyújtásának helye:
személyesen, vagy postai úton : Gödöllői Polgármesteri Hivatal Titkársága (2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 6.) 
elektronikusan: pmh@godollo.hu

A pályázat benyújtási határideje: 2017. augusztus 31.
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