
A közvállalatokról szóló törvény 25. és 39. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye 15/2016. szám) és az Október 7. Kommunális Közvállalat Törökkanizsa 
kinevezésére vonatkozó nyilvános pályázat lebonyolításáról szóló határozat alapján 
Törökkanizsa Község Képviselő-testülete  
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT TESZ KÖZZÉ 
AZ OKTÓBER 7. KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT TÖRÖKKANIZSA 

IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRE  
 

I. A KÖZVÁLLALAT ADATAI: 
Elnevezés: Október 7. Kommunális Közvállalat Törökkanizsa 
Székhely: Törökkanizsa, Karađorđe utca 49. 
Törzsszám: 08128260 
 
II. TISZTSÉG, MELYRE A KINEVEZÉS TÖRTÉNIK: Az Október 7. Kommunális 
Közvállalat Törökkanizsa igazgatója 
 
III. A KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK FELTÉTELEI: 
A közvállalat igazgatójának, 4 éves megbízatási időszakra olyan személyt neveznek ki, 
aki az előírt általános törvényes feltételek mellett eleget tesz az alábbiaknak: 
 
1) nagykorú és cselekvőképes, 
2) felsőfokú végzettség legalább négyéves alapképzésen, illetve legalább 240 
kreditpontot érő akadémiai alapképzésen, mesterképzésen, szakirányú mesterképzésen, 
szakosított akadémiai képzésen vagy szakosított szakképzésen; 
 3) legalább öt éves munkatapasztalattal rendelkezik az e szakasz 2) pontjában említett 
felsőfokú végzettséget igénylő területen;  
4) legalább hároméves munkatapasztalattal rendelkezik a közvállalat tevékenységével 
kapcsolatos területen;  
5) ismeri a vállalatirányítás területét;  
6) munkatapasztalattal rendelkezik a munka megszervezésében és az ügyvitelben;  
7) nem tagja politikai párt szervének, illetve befagyasztották tisztségét a politikai párt 
szervében;  
8) nem ítélték legalább féléves börtönbüntetésre; 
 9) nem szabtak ki rá biztonsági intézkedést, a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel 
összhangban, a következők szerint: 
 (1) kötelező pszichiátriai gyógykezelés egészségügyi intézményben való tartózkodással; 
 (2) kötelező pszichiátriai gyógykezelés egészségügyi intézményben való tartózkodás 
nélkül;  
(3) kábítószer-függőség miatti kötelező gyógykezelés;  
(4) alkoholfüggőség miatti kötelező gyógykezelés;  
(5) hivatás, tevékenység és tisztség végzésének tilalma. 
10) rendelkeznie kell a vállalat munkaprogramjával a megbízatási időre vonatkozó 
időszakra.  
 
 IV. A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Törökkanizsa, Karađorđe utca 49. 



 
V. A JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: A jelentkezések 
benyújtásának határideje a nyilvános pályázat Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 
való közzétételétől számított 30 nap.  
 
VI. A NYILVÁNOS PÁLYÁZATRÓL ADOTT TÁJÉKOZTATÁSSAL MEGBÍZOTT 
SZEMÉLY: Marija Matejin, Törökkanizsa Községi Közigazgatási Hivatalának 
dolgozója, 14. számú iroda, tel: 0230-82-055.  
 
VII. A SZAKMAI KÉPESSÉGEK ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDJA: A jelölt szakmai 
képességeinek értékelését a közvállalat igazgatójának kinevezésére illetékes bizottság 
végzi szóbeli ellenőrzéssel, a Törökkanizsa Község Közvállalatai igazgatói 
kinevezésének eljárásáról és módjáról szóló határozat rendelkezéseivel összhangban.   
 
VIII. A JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: Az Október 7. Kommunális 
Vállalat Törökkanizsa igazgatójának kinevezésére illetékes bizottság részére, 23330 
Törökkanizsa, I. Karađorđević Péter király u.1., .” Jelentkezés az Október 7. Kommunális 
Vállalat Törökkanizsa igazgatójának kinevezésére vonatkozó pályázatra – ne nyissa fel” 
megjelöléssel.  
 
IX.  A JELENTKEZÉSHEZ AZ ALÁBBI BIZONYLATOKAT ÉS OKIRATOKAT 
KELL CSATOLNI: 

- jelentkezés életrajzzal és az eddigi munkatapasztalatok megjelölésével,  
- a munkahely megjelölése, amelyre a jelölt beadja pályázatát,  
- állampolgársági bizonylat, 
- anyakönyvi kivonat,  
- a szakmai végzettséget igazoló oklevél hitelesített fénymásolata,  
- a szakmai munkatapasztalatot bizonyító okiratok (igazolás, végzés vagy más 

okirat, amelyből látható, milyen tevékenységgel és szakmai végzettséggel tett 
szert munkatapasztalatra) 

- a vállalat munkaprogramja a megbízatási időre vonatkozó időszakra 
- a pályázat 6., 7., és 8. pontjában megjelölt feltételeknél bizonylatot kell 

továbbítani. 
 
Az összes bizonylat eredeti példányát vagy az illetékes közigazgatási szerv vagy bíróság 
által hitelesített fénymásolatát kell mellékelni.  
 
A késve érkezett, érthetetlen és hiányos melléklelt okiratokkal benyújtott jelentkezéseket 
a bizottság elveti s e döntés ellen külön fellebbezésnek helye nincs.  
E hirdetményt közzéteszik a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, a Politika 
napilapban szerb, valamint a Magyar Szó napilapban magyar nyelven, továbbá 
Törökkanizsa Község www.noviknezevac.rs  honlapján.        


