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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmény, a Komló Város 
Sportközpont és Uszoda jelenlegi üzemvezetője dr. Falusyné Nagy Ildikó, aki 2004. 
november 1. napjától tölti be ezt a munkakört. Dr. Falusyné Nagy Ildikó utolsó munkanapja 
nyugdíjazására tekintettel – figyelembe véve a szabadságot, felmentési időt is - 2022. január 
6. napján lesz, melyre tekintettel a vezető álláshelyére pályázat kiírása válik szükségessé. 
 
A Komló Városi Sportközpont és Uszoda vagyonkezelője a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
(cégjegyzékszám: Cg.02-10-060315; adószám: 13565956-2-02; székhely: 7300 Komló, Bem 
utca 24.), amelynek Komló Város Önkormányzat a kizárólagos tulajdonosa, egyedüli 
részvényese. 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a pályázati kiírás megjelentetetéséről ezúton tájékoztatja a 
Képviselő-testületet. A pályázati felhívás a Komló Városi Sportközpont és Uszoda 
vagyonkezelője, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. által meghatározott szempontrendszer alapján 
került meghatározásra, majd megjelentetésre. A munkaviszony határozatlan időre szól. 
 
A pályázati határidő lejártát követően a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 
háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 
munkacsoport hallgatja meg.  
 
Tekintve, hogy az intézmény kiemelt önkormányzati feladatot lát el, Mayerhoff Attila - a 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. Igazgatóságának elnökének – javaslata alapján a pályázatokat 
véleményező munkacsoport jön létre, melynek tagjainak személyére az alábbi javaslatot tette: 
- Mayerhoff Attila a Komlói Fűtőerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke, 
- dr. Falusyné Nagy Ildikó a Komló Város Sportközpont és Uszoda jelenlegi üzemvezetője, 
- Jégl Zoltán a Humán Bizottság elnöke, úgyis mint Komlói Fűtőerőmű Zrt. Igazgatóságának 
tagja (vezető tisztségviselő) 
- Kispál László alpolgármester, valamint 
- Polics József polgármester. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komló Városi Sportközpont és Uszoda 
üzemvezetői (vezetői) állás betöltésére a pályázat kiírását az 1. sz. mellékletben foglalt 
tartalommal támogatni szíveskedjen.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Humán bizottság, valamint a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatának figyelembevételével vitassa meg és 
döntsön annak elfogadásáról.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Humán bizottság, valamint a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján - megtárgyalta a Komló Városi 
Sportközpont és Uszoda üzemvezetői (vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati 
kiírás jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Komló Város Sportközpont és Uszoda üzemvezetői (vezetői) 
álláshelyének betöltésére irányuló pályázati kiírást az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 



 

 
2. A Képviselő-testület utasítja Mayerhoff Attilát, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 

igazgatósági elnökét, hogy a pályázati felhívás - Komlói Fűtőerőmű Zrt. általi - 
közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2021. október 1. 
Felelős:  Mayerhoff Attila a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnöke 
 

 
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnöke által 

javasolt, az alábbi tagokból álló szakmai munkacsoport (bizottság) létrehozását a 
benyújtott pályázatok véleményezésére. 
A munkacsoport tagjai:  

- Mayerhoff Attila a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnöke, 
- Dr. Falusyné Nagy Ildikó a Komló Város Sportközpont és Uszoda jelenlegi 
üzemvezetője, 
- Jégl Zoltán a Humán Bizottság elnöke, úgyis mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
igazgatósági tagja (vezető tisztségviselő) 
- Kispál László alpolgármester, valamint 
- Polics József polgármester. 

 
 

Határid ő: 2021. november 30.  
Felelős:      Mayerhoff Attila a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnöke 
  Polics József polgármester 
 

 
 
Komló, 2021. szeptember 21. 
 
          Polics József 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. számú melléklet 

 
P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  

  
A Komlói Fűtőerőmű Zrt., mint a Komló Városi Sportközpont és Uszoda vagyonkezelője 
pályázatot hirdet Sportközpont üzemvezető munkakör betöltésére.  
 
 
A pályázatot meghirdető szerv: 
Komlói Fűtőerőmű Zrt.  
cégjegyzékszám: Cg.02-10-060315  
adószám: 13565956-2-02  
székhely: 7300 Komló, Bem utca 24. 
 
Meghirdetett munkahely, beosztás, a jogviszony időtartama: 
Komló Városi Sportközpont és Uszoda 
7300 Komló, Eszperantó tér 1. 
Munkakör: üzemvezető (vezető) 
A jogviszony időtartama: határozatlan, 6 órás részmunkaidő 
A bérezés megegyezés szerint. 
 
A munkakörébe tartozó, illetve a jogviszonnyal járó lényeges feladatok:  
- a létesítmény gazdaságos üzemeltetése, 
- a napi üzem felügyelete, szervezése, irányítása, 
- a létesítményt használók és munkavállalóinak időbeosztásának összehangolása, 
- aktív részvétel rendezvények szervezésében, lebonyolításában, 
- folyamatos kapcsolattartás a bérlőkkel, beszállítókkal, hatóságokkal, 
- a létesítmény működésével kapcsolatos pénzügyi, kihasználtsági kimutatások készítése, 
- pénz-és értékforgalom ellenőrzése, elszámolás, 
- a létesítmény és a Komlói Fűtőerőmű Zrt. épületeinek takarításának, portaszolgálatának 
irányítása. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
- felsőfokú végzettség (sportszervező, edzői, vagy közgazdasági végzettség) 
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,  
 
Előnyök: 
- előnyt jelent a rendezvényszervezői, és/vagy sportlétesítmény üzemeltetésében szerzett 
tapasztalat,  
- hétvégi és/vagy délutáni elfoglaltság vállalása, 
- valamely sportágban szerzett magasabb minősítés (NB magasabb osztály, egyéni 
sportágakban magasabb minősítés), 
- a sportági szakszövetségekkel fennálló kapcsolat, 
- pénzügyi területen szerzett tapasztalat. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó fényképpel ellátott szakmai és személyes önéletrajzát, 
- a létesítmény működtetésével kapcsolatos koncepcióját,  
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat 
elbírálásában részt vevők azt megismerhetik 



 

- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat tárgyalását zárt vagy nyilvános ülésen 
kéri. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
- végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát  
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 29. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatokat postai úton a Komlói Fűtőerőmű Zrt. címére (7300 Komló, Bem u. 24.), vagy 
elektronikus úton az eromu@komloieromu.hu email címre lehet benyújtani.  
 
További felvilágosítás kérhető: 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Mayerhoff Attila igazgatósági 
elnök az eromu@komloieromu.hu mail címen.  
 
 
 
Komló, 2021. szeptember 23. 
 
 

Mayerhoff Attila 
igazgatósági elnök 

      Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
 

 


