
 A közvállalatokról szóló törvény 38. szakasza  2. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016 

szám) és a 2017. június 2-i, 111-6/2017-02 számú, a kishegyesi Komunal Közvállalat Kishegyes 

igazgatója megválasztására szolgáló nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló határozat alapján, 

Kishegyes község Képviselő-testülete meghirdeti a következőt  

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT 

A KISHEGYESI KOMUNAL KÖZVÁLLALAT KISHEGYES IGAZGATÓJÁNAK 
KINEVEZÉSÉRE 

 

I. KÖZVÁLLALAT ADATAI 
A vállalat elnevezése: Komunal Közvállalat Kishegyes 

Székhely: Kishegyes, Fő u. 32. 

Törzsszám: 21165662 

AAJ: 109346787 

Fő tevékenység: 36.00 Vízgyűjtés, víztisztítás és vízelosztás 

 

II. MUNKAHELY ADATAI 

Kishegyesi Komunal Közvállalat Kishegyes igazgatója 

III.  A KINEVEZÉS FELTÉTELEI: 

A közvállalat igazgatójává, négy éves megbízatási időszakra, az a személy nevezhető ki, aki a 

törvénnyel előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek is eleget tesz: 

1) nagykorú és munkaképes; 

2) Szerb Köztársaság állampolgára; 

3) magasfokú végzettséggel rendelkezik, legalább négy éves általános egyetemi tanulmányokon, 

illetve általános egyetemi tanulmányokon, legkevesebb 240 SSPB ponttal, mesterképzésen, 

szakirányú mesterképzésen, szakosítási tanulmányokon vagy szakosítási szakirányú 

tanulmányokon; 

4) legalább ötévi munkatapasztalattal rendelkezik azon ügyletekben, amelyekre a jelen szakasz 3) 

pontjában említett magasfokú végzettség szükséges; 

5) legalább háromévi munkatapasztalattal rendelekzik azon ügyletekben, amelyek a közvállalat 

ügyleteivel kapcsolatosak; 

6) ismeri a társaságigazgatási területet; 

7) munkatapasztalattal rendelekzik munkaszervezés és ügyletvezetés terén; 

8) nem politikai párt szervének a tagja, illetve elrendelt a funkció végzésének szünetelése a 

politikai párt szervében; 

9) nem ítélték el legalább hat hónapig tartó börtönbüntetésre; 



10) nincsenek ellene kiszabott biztonsági intézkedések, azon törvénnyel összhangban, amellyel a 

bűncselekményeket szabályozzák, mégpedig: 

(1) kötelező pszichiátriai kezelés és egészségügyi intézményben való őrzés; 

(2) szabadlábon történő kötelező pszichiátriai kezelés; 

(3) kábítószerfüggő kötelező kezelése; 

(4) italfüggő kötelező kezelése; 

(5) hivatás-, tevékenység- és kötelességvégzés tilalama. 

 

IV. MUNKAVÉGZÉS HELYE 
Kishegyes, Fő u. 32. 

 

A jelölt szakképesítésének, tudásának és jártasságának osztályozása a választási eljárásban történik, 

a jelentkezésben szereplő adatokba és a nyilvános pályázatra benyújtott jelentkezés mellé csatolt 

bizonyítékokba való betekintéssel, írásos és szóbeli ellenőrzéssel, illetve egyéb megfelelő módon, a 

közvállalat munkája szükségletének megfelelően, azon törvénnyel összhangban, amellyel a 

közvállalatok jogi helyzetét szabályozzák, a közvállalat igazgatója kinevezésének mércéiről szóló 

szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 65/2016 szám) és Kishegyes község által alapított 

közvállalat igazgatója megválasztásának eljárásáról és mércéiről szóló határozattal (Kishegyes 

Község Hivatalos Lapja, 16/2017 szám). 

 

V. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 
 

A jelentkezési határidő a hirdetmény SZK Hivatalos Közlönyében való megjelenítéstől számított 15 

nap. 

 

VI. A NYILVÁNOS PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉSEKKEL  
MEGBÍZOTT SZEMÉLY 

Hallgató Imre, Kishegyes község Községi közigazgatásának alkalmazottja, Fő u. 32., tel.: 024/730-

010. 

 

VII. JELENTEKZÉS BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 
A Kishegyes község által alapított közvállalat igazgatója megválasztására és kinevezésére szolgáló 

pályázat lefolytatását végző bizottság, 24321 Kishegyes, Fő u. 32., a következő megjelöléssel A 
kishegyesi Komunal Kishegyes Közvállalat igazgatója kinevezésére szolgáló nyilvános 
pályázatra való jelentkezés-nem felnyitni. 

 

A pályázatra való jelentkezés a következőket tartalmazza: 
1) a jelölt vezeték- és utóneve, születési dátuma és helye, lakcíme; 
2) telefonszám, e-mail cím; 
3) végzettség adatai; 



4) munkatapasztalat fajtájáról és kötelességéről szóló adatok, azon ügyletek rövid leírásával, 

amelyen a jelölt a pályázatra való jelentkezés benyújtásáig dolgozott, és azon ügyletek 

felelősségeiről; 
5) szakmai továbbképzés adatai és a külön ismeretek adatai. 

 

VIII. NYILVÁNOS PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS MELLÉ CSATOLANDÓ 
BIZONYÍTÉKOK 

A nyilvános pályázatra való jelentkezés mellé a következőket kell csatolni: 

- születési anyakönyvi kivonat (az anyakönyvekről szóló törvénynek megfelelő űrlapon kiadott 

(SZK Hivatalos Közlönye, 20/2009 és 145/2014); 

- állampolgársági bizonylat, nem régebbi hat hónapnál, a nyilvános pályázat SZK Hivatalos 

Lapjában való megjelenítés napjához viszonyítva; 

- végzettségről szóló diploma; 

- munkatapasztalatot bizonyító iratok (bizonylatok vagy egyéb aktus, amelyek bizonyítják az 

ötévi munkatapasztalatot, azon ügyleteken, amelyhez a feltétellel felállított magasfokú 

végzettség szükséges. Az említett iratok világosan kell, hogy mutassák, milyen ügyleteken, 

milyen iskolai végzettséggel, és mely időszakban szerzett a munkatapasztalat. 

- munkaszervezés és ügyletvezetés terén szerzett munkatapasztalatot bizonyító iratok 

(bizonylatok vagy egyéb aktusok, amelyek bizonyítják a személy szervezésben és 

üzletevzetésben szerzett munkatapasztalát); 

- közvállalat ügyleteivel kapcsolatos ügyletek terén szerzett munkatapasztalatot bizonyító iratok 

(bizonylatok vagy egyéb aktus, amelyek bizonyítják a személy azon ügyletekben szerzett 

háromévi munkatapasztalatát, amelyek a közvállalat ügyleteivel kapcsolatosak); 

- a jelölt illetékes szerv által hitelesített, büntetőjogi és anyagi felelőssége tudatában adott 

nyilatkozata, miszerint nem politikai párt szervének a tagja, illetve, hogy szünetel a funkció 

végzése a politikai párt szervénél; 

- az illetékes szerv bizonylata arról, hogy a személy nem elítélt legalább hat hónapig tartó 

börtönbüntetésre, és az illetékes szerv bizonylata arról, hogy  nincsenek ellene kiszabott 

biztonsági intézkedések, azon törvénnyel összhangban, amellyel a bűncselekményeket 

szabályozzák, mégpedig: 

(1) kötelező pszichiátriai kezelés és egészségügyi intézményben való őrzés; 

(2) szabadlábon történő kötelező pszichiátriai kezelés; 

(3) kábítószerfüggő kötelező kezelése; 

(4) italfüggő kötelező kezelése; 

(5) hivatás-, tevékenység- és kötelességvégzés tilalama. 

 

Minden bizonylatot eredeti példányban, vagy a község illetve közjegyző által hitelesített 

fénymásolat formájában kell mellékelni. 

 

Azon jelentkezéseket, amelyek mellé nem csatolták a kért bizonyítékokat, vagy hiányosak, 

érthetetlenek és határidőn kívül érkeztek, a pályázatot lefolytató bizottság záradékkal elutasítja, 

amely ellen nem lehet külön fellebbezni. 



A hirdetményt meg kell jelentetni a SZK Hivatalos Közlönyében, a Dnevnik és Magyar Szó 

napilapban, valamint Kishegyes község hivatalos honlapján, www.maliidjos.rs   

 

 

KISHEGYES KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE      Szűgyi István, s.k.    
Szám: 111-6/2017-02                                                                  a Képviselő-testület elnöke 
Kelt: 2017. június 2-án     
K i s h e g y e s 


