ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. december 9-én
tartandó ülésére
Az előterjesztés tárgya: Tájékoztatás a Komló Városi Sportközpont és Uszoda
üzemvezetői (vezetői) álláshelyének betöltésére
vonatkozó pályázati kiírás eredményéről
Iktatószám: 15403/2021

Melléklet: -

A napirend előterjesztője:

Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette:

Jágerné Haál Krisztina ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság
Humán bizottság
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési
bizottság

Hatáskör
SzMSz 1. melléklet I. C.) 20. pont
SzMSz 1. melléklet III. C.) 7. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Határozatot kapják:
Ld.: meghívottak

Komlói Fűtőerőmű Zrt.
7300 Komló, Bem utca 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az Önök előtt is ismert, a Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló
sportlétesítmény, a Komló Városi Sportközpont és Uszoda (a továbbiakban: Sportközpont)
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, amelyre
tekintettel a vezető álláshelyére pályázat kiírása vált szükségessé.
A Sportközpont vagyonkezelője a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Komlói
Fűtőerőmű Zrt. (cégjegyzékszám: Cg.02-10-060315; adószám: 13565956-2-02; székhely:
7300 Komló, Bem utca 24.). Erre tekintettel Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 221/2021. (IX. 30.) számú határozatában (továbbiakban: Határozat) hagyta jóvá a
Sportközpont üzemvezetői (vezetői) álláshelyének betöltésére irányuló pályázati kiírást.
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a pályázati kiírás megjelentetéséről és a pályázati kiírás
eredményéről ezúton tájékoztatja a Képviselő-testületet. A pályázati felhívás a Komlói
Fűtőerőmű Zrt. mint vagyonkezelő által meghatározott szempontrendszer alapján került
megjelentetésre. A munkaviszony határozatlan időre szól.
Az üzemvezetői (vezetői) álláshely betöltésére irányuló pályázati felhívásra 14 db pályázat
érkezett. Az üzemvezetői (vezetői) pályázatok véleményezésére létrehozott munkacsoport
2021. november 16-án értékelte ki a beérkezett pályázatokat, valamint meghatározta azt a két
pályázót, akiket személyes megbeszélésen kívánt meghallgatni. Balogh Bettina és PintérCsuti Éva pályázók személyes meghallgatására 2021. november 19-én került sor. A
munkacsoport tagjaként – a Határozatban foglaltaknak megfelelően – Polics József
polgármester, Kispál László alpolgármester, Jégl Zoltán a Humán Bizottság elnöke úgyis mint
Komlói Fűtőerőmű Zrt. Igazgatóságának tagja (vezető tisztségviselő), dr. Falusyné Nagy
Ildikó a Komló Városi Sportközpont és Uszoda jelenlegi üzemvezetője, valamint Mayerhoff
Attila a Komlói Fűtőerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke vett részt a meghallgatáson.
A munkacsoport a beérkezett pályázatok alapján és a személyes meghallgatások során döntött
a nyertes pályázó személyéről, amelynek eredményeként Balogh Bettina pályázót támogatta,
kinevezését elfogadásra javasolta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Humán bizottság, valamint a
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatának figyelembevételével vitassa meg és a
határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

Határozati javaslat:
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán bizottság, valamint a Jogi,
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján - megtárgyalta a „Tájékoztatás a
Komló Városi Sportközpont és Uszoda üzemvezetői (vezetői) álláshelyének betöltésére
vonatkozó pályázati kiírás eredményéről” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Komló Városi Sportközpont és Uszoda üzemvezetői (vezetői)
álláshelyének betöltésére irányuló pályázat eredményét megismerte, és azt tudomásul
veszi.
2. A Képviselő-testület felkéri Mayerhoff Attilát, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt.
igazgatósági elnökét, úgyis mint a munkáltatói jogok gyakorlóját Balogh Bettina

munkaszerződésének aláírására, valamint arra, hogy az ezzel kapcsolatos munkajogi
és adminisztratív teendők ellátásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2022. január 10.
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komló, 2021. november 24.
Polics József
polgármester

