
 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
38/2015.(I.28.) Kt. határozat 
Tárgy: 2015. január 28-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester 
napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 
 
Nyílt ülés: 

1. Borbála Gyógyfürdő új termálkút helyének meghatározása 
Előterjesztő: Molnár Áron polgármester 

2. AKTV Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázat kiírása 
Előterjesztő: Dr. Gonda János képviselő 

3. Gyevitur Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázat kiírása 
Előterjesztő: Dr. Gonda János képviselő 

4. Egyebek 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
39/2015.(I.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Fürdő új termálkút helyének meghatározása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. január 28-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Borbála Fürdő új termálkút helyének meghatározása” 
tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a közbeszerzési eljáráson nyertes cég, a 
Hansa – Kontakt – Invest Kft. által jelzett problémát elfogadva hozzájárul ahhoz, 
hogy a Borbála Fürdő területén fúrandó új termálkút az eredetitől eltérő helyen 
legyen megfúrva. 

2. Az termálkút új helye a határozat mellékletét képező térképmásolaton a „P88 
meglévő parkoló” jelű parkoló és a 47-es főút közötti területen megjelölt helyen 
legyen. 

3. A Képviselő-testület kéri, hogy az új vezeték nyomvonala vegye figyelembe a 
későbbi fürdőfejlesztési elképzeléseket. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét, hogy a munkaterület 
átadását megelőzően készítsenek fényképes dokumentációt a területről (murvás 
parkoló, buszforduló, aszfaltos út) az eredeti állapot helyreállítása, illetve az 
esetleges későbbi kártérítési igények érvényesíthetősége érdekében. 

5. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy történjen meg az új termálkút fúrása 
ügyében hozott korábbi testületi határozatok felülvizsgálata. 
Határidő: 2015. márciusi Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Keresztes Attila csoportvezető 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1) Molnár Áron polgármester 
2) Angyal Zsolt aljegyző 
3) Fejlesztési és Üzemeltetési csoportvezető 
4) Gyevitur Kft ügyvezető 
5) Hansa-Kontakt-Invest Kft. 
6) Irattár 

 
 
 

K. m. f 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
40/2015.(I.28.) Kt. határozat 
Tárgy: AKTV Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázat kiírása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. január 28-án megtartott ülésén 
megtárgyalta Dr. Gonda János képviselő „AKTV Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázat 
kiírása” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség OÖ nkormányzat Képviselő-testülete megbı́zza az Aljegyzőt a 

határozat melléklete szerinti, ügyvezetői tisztség betöltésére irányuló pályázati 
kiı́rás megjelentetésével. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a meghirdetett álláshelyre beérkezett pályázatok 
megismerését követően határoz az ügyvezetői munkakör betöltésének 
időtartamáról. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1) Molnár Áron polgármester 
2) Angyal Zsolt aljegyző 
3) Ballai Ferenc AKTV Kft. ügyvezető 
4) Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnöke 
5) Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül:  



 
 

40/2015.(I.28.) Kt. határozat melléklete 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet 

AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. 
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI 

álláshely betöltésére 
 
A Kft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló, kábeltévé 
hálózaton üzemeltetett távközlési szolgáltatás (tv, telefon, internet) elvégzésére jogosult 
vállalkozása. 
 
Az ügyvezető feladata: 
A Kft. szakmai tevékenységének irányítása, munkáltató jog gyakorlása a társaság 
munkavállalói felett; 
Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
A pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes szakmai, 
üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit rövid és 
középtávra vonatkozóan. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

− a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
− a pályázó középfokú képesítését igazoló okiratok másolatát, 
− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
− arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a PTK-

ban foglalt összeférhetetlenségi okok, 
− nyilatkozat/ hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati 

anyagát a pályázati eljárásban résztvevők kezelhessék, illetve nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázatával kapcsolatban kívánja-e zárt ülés megtartását. 

 
A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:  

− legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlattal,  
− hasonló területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal 

rendelkezik, 
− egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer. 

 
A megbízás 2015. március 1. napjától tölthető be. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési 
és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni.)  
 
A pályázat elbírálásának rendje:  
A pályázatokat a Képviselő-testület 2015. február 26-ig bírálja el. A pályázat 
eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.  
 
A pályázat benyújtásának helye és ideje:  
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2015. február 19. 12 óráig az Algyői 
Polgármesteri Hivatalba (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani, "AKTV Kft. 
ügyvezetői pályázat" megjelöléssel.  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
41/2015.(I.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázat kiírása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. január 28-án megtartott ülésén 
megtárgyalta Dr. Gonda János képviselő „Gyevitur Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázat 
kiírása” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség OÖ nkormányzat Képviselő-testülete megbı́zza az Aljegyzőt a 

határozat melléklete szerinti, ügyvezetői tisztség betöltésére irányuló pályázati 
kiı́rás megjelentetésével. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a meghirdetett álláshelyre beérkezett pályázatok 
megismerését követően határoz az ügyvezetői munkakör betöltésének 
időtartamáról. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1) Molnár Áron polgármester 
2) Angyal Zsolt aljegyző 
3) Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető 
4) Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnöke 
5) Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 



 
 

41/2015.(I.28.) Kt. határozat melléklete 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete  
pályázatot hirdet  

GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Kft.  
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI 

 álláshely betöltésére.  
 
A Kft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló, a Borbála 
Gyógyfürdőt és Szabadidőközpontot üzemeltető szervezet. 
 
Az ügyvezető feladata: 
A Kft. szakmai tevékenységének irányítása, munkáltató jog gyakorlása a társaság 
munkavállalói felett; 
Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
A pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes szakmai, 
üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit rövid és 
középtávra vonatkozóan. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

− a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
− a pályázó felsőfokú képesítését igazoló okiratok másolatát, 
− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
− arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a PTK-

ban foglalt összeférhetetlenségi okok, 
− nyilatkozat/ hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati 

anyagát a pályázati eljárásban résztvevők kezelhessék, illetve nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázatával kapcsolatban kívánja-e zárt ülés megtartását. 

 
A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:  

− legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlattal,  
− hasonló területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal 

rendelkezik, 
− egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer. 

 
A megbízás 2015. március 1. napjától tölthető be. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési 
és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni.)  
 
A pályázat elbírálásának rendje:  
A pályázatokat a Képviselő-testület 2015. február 26-ig bírálja el. A pályázat 
eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.  
 
A pályázat benyújtásának helye és ideje:  
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2015. február 19. 12 óráig az Algyői 
Polgármesteri Hivatalba (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani, "Gyevitur Kft. 
ügyvezetői pályázat" megjelöléssel. 
 


