
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetői kinevezésével összefüggő kérdésekről 

MELLÉKLETEI:  

Média ügyvezetői pályázat tervezete (Pályázati kiírás tervezet) 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület 

 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 

 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2023. január 26. 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság, 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

MEGHÍVOTTAK: Mester László az önkormányzat és a média Kft. közötti kapcsolattartásért 
felelős önkormányzati kommunikációs tanácsadó, Tóthné Magasföldi Rózsa a cég 
ügyvezetője 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: szervezési Osztály, pénzügyi osztály, Tóthné 
Magasföldi Rózsa a cég ügyvezetője, polgármesteri kabinet, polgármester 

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester  

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mester László önkormányzati kommunikációs 
tanácsadó 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző 

Biatorbágy, 2023. január 17. 



 Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

  
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői kinevezésével 
összefüggő kérdésekről 

 
A Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Tóthné Magasföldi 

Rózsának, a 2020 február 1-jén keltezett és három év határozott időre szóló, 

munkaszerződése megszűnik. Tóthné Magasföldi Rózsa 2023 januárjában jelezte, hogy 

családi körülményeinek megváltozása miatt nem kíván élni munkaszerződése – egyszeri, 

pályázati kiírás nélküli – meghosszabbításának lehetőségével. 

A cég folytonos és zavartalan feladatellátása érdekében szükségessé vált pályázat kiírása az 

ügyvezetői állás betöltésére. Tóthné Magasföldi Rózsa vállalta, hogy az új ügyvezető 

cégbírósági bejegyzéséig továbbra is a Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezetője marad.  

Az új vezető tisztségviselő (ügyvezető) 2023. március 1-jén léphet munkába. 

Az ügyvezetői pályázati kiírásának tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

 

 
Biatorbágy, 2023. január 12. 

 
            Tarjáni István s.k. 

      polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
…/2023. (I. 26.) határozata 

 
Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői kinevezésével 

összefüggő kérdésekről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágyi Közösségi 
Média Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői kinevezésével összefüggő kérdésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1) A Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. folytonos és zavartalan feladatellátása 
érdekében a cég ügyvezetője, az új vezető tisztségviselő kinevezéséig továbbra is 
Tóthné Magasföldi Rózsa marad.  
Biatorbágy Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki az ügyvezetői állás betöltésére. 
A pályázat tervezetét a határozat melléklete tartalmazza. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 



PÁLYÁZAT 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Biatorbágyi Közösségi 
Média Szolgáltató Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői (ügyvezető) munkakörének 
betöltésére.  

A munkáltató az ügyvezető munkakör ellátására 2023.  március 1. napjától …. év határozott 
időtartamra szóló munkaszerződést köt.  

Pályázati feltételek:  

• Egyetemi vagy főiskolai végzettség  
• Büntetlen előélet  
• Cselekvőképesség  
• Magyar állampolgárság  
• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása  
• Biatorbágyi kötődés, helyismeret  

 

Előnyt jelent:  

• Pénzügyi, közgazdasági végzettség  
• Kommunikációs vagy média területen szerzett végzettség  
• Irodavezetői, menedzseri végzettség  
• Cégvezetői, irodavezetői tapasztalat 
• Médiatartalom-szolgáltatónál szerzett tapasztalat  
• Angol, német idegen nyelv ismerete  
• Gépjárművezetői engedély  
• Számítástechnikai ismeretek.  

Illetmény és juttatások: Személyi alapbér: képviselőtestületi, polgármesteri jóváhagyással. 

Juttatások: a Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. 
foglalkoztatáspolitikájának megfelelően  

A pályázathoz csatolandó iratok igazolások:  

• részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint 
megadott tartalommal,  

• iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai és nyilatkozat az okiratok 
valódiságáról  

• A társaság vezetésére vonatkozó tervek, elképzelések vázlata 
• érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy ) a 

pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte  

 

A pályázathoz csatolandó nyilatkozatok:  

• nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségek vállalásáról  

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul  

• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a 
teljes pályázati anyagba betekinthessenek  



 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február. 10. péntek 12.00 óra  

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton Biatorbágy Város Önkormányzat 
polgármestere részére (2051.Biatorbágy Baross Gábor u. 2/a). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a „Média Kft. ügyvezetői pályázat" szöveget.  

A pályázat elbírálásának ideje: módja, rendje:  

A pályázók – előzetesen egyeztetett időpontban – személyes elbeszélgetésre is 
számíthatnak.  

A pályázat elbírálására zárt napirendként a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-
testületi ülésen, legkésőbb 2023. február 23-án kerül sor.  

A pályázatot a polgármesteri kabinet előterjesztése alapján a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság véleményezi, szintén zárt ülésen a legkésőbb 2023. február 23-án sorra kerülő 
testületi ülést megelőző ülésnapján. 

Az állás 2023. március 1-jétől betöltendő. 
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