
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének, mint a 
Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. (1201 Budapest, Zodony u. 1., Cg: 01-09-735807) Alapítójának 
felhatalmazása alapján Szabados Ákos polgármester a Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébet Önkormányzata (1201 Budapest, Kossuth tér 1.) képviseletében 

 
nyilvános pályázatot hirdet a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. 

ügyvezetői munkakörének betöltésére 
 
az alábbi feltételekkel: 

- munkakör betöltésének időtartama: határozatlan 
- a munkakör munkaviszonyban a Képviselő-testület döntésétől függően várhatóan 

2011. január 1-jétől tölthető be. 
- végzettség: egyetemi vagy főiskolai végzettség 
- gyakorlat: a pályázó rendelkezzen gazdasági társaságnál vezető tisztségviselőként 

szerzett legalább 2 éves gyakorlattal, valamint a jeges sportokkal kapcsolatos 
sportszakmai ismeretekkel, tapasztalatokkal 

- büntetlen előélet 
- a pályázó magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. tv. hatálya 
alá tartozó személy 

- pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 23. 16.00 óráig 
 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó önéletrajzát, szakmai tevékenységének bemutatását, 
erkölcsi bizonyítványát (3 hónapnál nem régebbi), végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratok másolati példányát, továbbá a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. eredményes üzleti 
működtetésére, a jégcsarnok üzemeltetésére, hasznosítására, fejlesztésére vonatkozó 
elképzeléseit. (Tájékoztatásul közöljük, hogy az Önkormányzat a jégcsarnok használatára 
pénzbeli térítésmentes bérleti joggal rendelkezik minden tanítási napon 8.00 – 14.00 óráig. A 
Kft-t az önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön visszafizetési kötelezettsége terheli) 
 
 
Kérjük megjelölni bérezési, javadalmazási igényét. 
 
 
A pályázatot zárt borítékban, a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (II. 
emelet 91. szoba) kell leadni. A borítékon csak a „Pályázat a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. 
ügyvezetői munkakörének betöltésére” megjelölés szerepelhet. 
 
 
A pályázatokat a Képviselő-testület által kijelölt bizottság véleményezi, majd a Képviselő-
testület dönt az ügyvezető személyéről és díjazásáról. 
 
 
A Képviselő-testület fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A Pesterzsébet Jégcsarnok Kft-vel, a jégcsarnok működésével, illetve a pályázattal 
kapcsolatos további felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási 
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Osztályán (telefon: 283-0646) vagy személyesen (1201 Budapest, Kossuth tér 1. II/91.) 
Korsós Gábor osztályvezetőnél vagy Potoczky Attilától, a Kft. ügyvezetőjétől (telefon: 06-20-
946-8999) vagy egyeztetett időpontban személyesen. 
 
Budapest, 2010. október 28. 
 
 
 
 
 
 
 
        Szabados Ákos 
         polgármester 


