
A 2017-től a 2022-ig terjedő Zenta község korrupcióellenes akcióterve elfogadásáról szóló 

végzés (Zenta Község Hivatalos Lapja, 21/2017. sz.), a 2017-től a 2022-es évig terjedő 

időszakra Zenta község korrupcióellenes akcióterve alkalmazását figyelemmel kísérő  

munkatestülete tagjainak a megválasztásáról szóló feltételekről, kritériumokról és mércéiről 

szóló szabályzat alapján, a Zenta község korrupcióellenes akcióterve alkalmazását 

figyelemmel kísérő testület tagjai megválasztásában illetékes bizottság kiírja az alábbi  

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT  

A 2017-TŐL A 2022-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA ZENTA KÖZSÉG  

KORRUPCIÓELLENES AKCIÓTERVE ALKALMAZÁSÁT FIGYELEMMEL 

KÍSÉRŐ MUNKATESTÜLET TAGJAINAK A MEGVÁLASZTÁSÁRA  

 

A nyilvános pályázatot (a továbbiakban: pályázat) a 2017-től a 2022-ig terjedő időszakra 

Zenta község korrupcióellenes akcióterve alkalmazását figyelemmel kísérő  munkatestülete 

tagjainak (elnök és négy tag) a megválasztására (a továbbiakban: munkatestület) négyéves 

megbízatási időre.   

A személy, aki benyújtja a jelöltséget a munkatestület tagjának, az alábbi feltételeknek kell, 

hogy eleget tegyen:  

1. hogy nagykorú és a tartózkodási helye Zenta község területén van,   

2. hogy nem volt elítélve, és ellene nem folyik bírósági eljárás olyan cselekményekért, 

amelyek a korrupcióra vonatkoznak,   

3. hogy nincs munkaviszonyban a község szerveiben bármely alapon (határozott vagy 

határozatlan időre, igénybe vett munkaviszonyon kívüli munkában stb.),   

4. hogy nem hordozója semmiféle tisztségnek politikai pártban,   

5. hogy nem köztisztségviselő a korrupció elleni harc ügynökségéről szóló törvény  

rendelkezéseinek értelmében.   

 

A munkatestület tagjai megválasztásának kritériumai és mércéi a jelöltség benyújtójának  

bizonyos aktivitásaira vonatkoznak, amelyeket az indikátorok szerint mutatunk ki és  

amelyeket 1-től 3-ig terjedő osztályzattal értékelünk, összhangban az 1-es számú melléklettel.   

A pályázatra való jelentkezést a 2-es számú melléklet űrlapján kell benyújtani.  

Az 1-es és 2-es számú mellékletek űrlapjait elektronikus úton vagy olvasható nyomtatott 

betűkkel kell kitölteni.   

 

A személynek, aki benyújtja jelentkezését a pályázatra, a jelentkezés mellett meg kell 

küldenie a bizottságnak az alábbiakat:  

 

- önéletrajzot, amelyet szabad formában készítenek,  

- a Belügyminisztérium bizonylatát a büntető-nyilvántartásból és a hatásköri bíróság  

igazolását, miszerint a jelentkezés benyújtója ellen nem folyik bírósági eljárás 

korrupcióra vonatkozó cselekmény miatt,  

- a személyi igazolvány fénymásolatát,  

- a jelöltséget benyújtó személy aláírt nyilatkozatát, hogy nincs munkaviszonyban a  

községi szervekben semmilyen alapon sem (határozott vagy határozatlan időre,  

munkaviszonyon kívüli igénybevétel formájában stb.),   

- a jelöltséget benyújtó személy aláírt nyilatkozatát, miszerint nem hordozója   

bármiféle tisztségnek a politikai pártban,  

- a jelöltséget benyújtó személy aláírt nyilatkozatát, miszerint nem köztisztségviselő, a  

korrupció elleni harc ügynökségéről szóló törvény rendelkezéseinek értelmében, és  

- a motivációs levelet, amely tartalmazza a kötelező válaszokat az alábbi kérdésekre:  



1) Mi motiválja Önt, hogy jelentkezzen és igénybe vegye magát Zenta község  

korrupcióellenes helyi akciótervének a figyelemmel kísérésében? 

2) Hogyan látja a korrupció elleni harc politikáját a társadalmunkban, és mit sugallna  

ezzel kapcsolatban? 

3) Mivel tudna személyesen hozzájárulni a társadalomban a korrupció problémájának  

megoldásában? 

 

A pályázatra való jelentkezést zárt borítékban kell megküldeni, amelynek az elülső oldalára  

az alábbi szöveget kell feltüntetni:  

 

Jelentkezés  - nem bontandó, nyilvános  pályázat a 2017-től a 2022-ig terjedő időszakra 

Zenta község korrupcióellenes akcióterve alkalmazását figyelemmel kísérő  

munkatestülete tagjainak a megválasztására, a Fő tér  1-es szám alatti címre, 24400 Zenta.   

A boríték hátsó oldalára olvashatóan felírni a családi és utónevet, a telefonszámot és a  

jelentkezés benyújtójának a  címét. A jelentkezés személyesen is benyújtható az iktatóban 

való átadással vagy posta útján.   

Ha a jelentkezést a jelentkezések benyújtására előirányozott határidőn kívül nyújtják be,  

határidőn kívülinek tekintendő és nem kerül megvitatásra.   

A jelentkezés határidőben benyújtottnak tekintendő legkésőbb 2019. augusztus 19-ig.   

 

A bizottság átveszi és megvitatja a pályázatra beérkezett  jelentkezéseket, értékeli a  feltételek 

formális meglétét. A jelentkezés benyújtója a nem teljes dokumentációval  tájékoztatva lesz, 

hogy a hiányosságot hárítsa el két munkanapon belül. A jelentkezés benyújtójának a 

pályázatra való jelentkezését nem vitatjuk meg, ha két munkanapon belül nem küldi meg a  

kért dokumentációt.   

 

A bizottság lefolytatja a jelöltek szóbeli tesztelésének procedúráját a pályázat szerinti   

kritériumok és mércék alapján és eszközli a pontozást a jelöltek jegyzékének kialakítása 

céljából.   

A bizottság a jelentkezések benyújtásának befejezésétől számított legkésőbb 15 napon belül  

megállapítja a jelöltek ranglistáját a munkatestület tagjainak és azt indoklással megküldi a   

Zentai Községi Képviselő-testületnek a munkatestület megalakításáról szóló aktus  

elfogadása céljából. 

Kоntаkt személy: Pаtus Еrvin, okl. jogász; zentai Városháza, II emelet, 78-as számú 
iroda, tеl.: 064/872-53-86. 
 

Az AHA alkalmazását figyelemmel kísérő testület tagjai  

megválasztásában illetékes bizottság 

 

 

Kelt: 2019. július 19-én 

Ügyszám: 020-85-7/2017-I  
 

 

 

 



1-es számú melléklet  

 

Zenta község korrupcióellenes akcióterve (AHA) figyelemmel kísérése munkatestülete 

tagjai megválasztásának kritériumai és mércéi   

 

Aktivitás Indikátor  Válasz (a 

jelentkezés 

benyújtója tölti 

ki) 

Osztályzat 

1-től  3-ig 

(a  

bizottság 

tölti ki) 

1. Milyen nyilvános 

aktivitásokkal 

foglalkozott ez idáig? 

korrupcióellenes, jó igazgatás, 

riadóztatás, a riadóztatás 

támogatása,  demokratizáció, 

emberi jogok, 

diszkriminációellenes, szabad  

kifejezés stb. 

  

2. Milyen eredményeket 

ért el? 

Nagy, közepes, kis 

változásokat, nincs változás 

  

3. Mint polgár alkalma 

volt-e rámutatni a 

közérdekkel való 

visszaélésre vagy annak 

megbontására? 

Igen, több alkalommal, igen 

kétszer-háromszor, nem  

  

4. Mi volt az eredmény? Eljárás folytatása, 

szankcionálás, a procedúra 

változtatása, a felelősök 

leváltása, az áldozat védelme   

  

5. Fordult-e Önhöz 

segítségért valaki, aki 

visszaélésre, a közérdek 

megbontására, a  

törvényszegésre, illetve  

voltak-e  a korrupciónak 

áldozatai? 

Igen vagy nem    

6. Támogatást nyújtott-e 

neki? 

Igen vagy nem   

7. Ha a válasz igen, mi 

volt az eredménye 

Eljárás folytatása, 

szankcionálás, a procedúra 

változtatása, a felelősök 

leváltása,  az áldozat védelme 

  

   

        ÖSSZESÍTŐ ÉRTÉKELÉS  

 

  

 

 

 

 

 

 



Aktivitás 

(a választ a jelentkezés benyújtója írja be)  

Osztályzat 

1-től  3-ig (a  

bizottság 

tölti ki) 

1. Hogyan látja Zenta községben a korrupció állapotát? (okok, szereplők,  

formák, következmények, a korrupció terjedelme) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________  

 

2. Hogyan értékeli Zenta községben a korrupcióellenes akciótervet 

(AHA)? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

3. Mivel tud hozzájárulni Zenta községben a korrupció elleni harchoz? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

      4. Mennyi időt tud szentelni az AHA figyelemmel kísérésének 

munkájára? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

5. Készség a csapatmunkára? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

      6. Mely intézkedéseket/területeket tudna minőségesen figyelemmel kísérni 

a helyi korrupcióellenes akciótervből? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

      7. Mi a fő motívuma, hogy tagja legyen az AHA figyelemmel kísérése 

testületének? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



      8. Mivel lesz elégedett, ha az AHA figyelemmel kísérése 

munkatestületének  az  eredményeiről van szó? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

                                                                         ÖSSZESÍTŐ OSZTÁLYZAT:   

 

* Megjegyzés: Az 1-től 3-ig terjedő osztályzatok a teljes és érvekkel alátámasztott 

választól a nem megfelelő válaszig terjednek. 

 

                                                                        A jelentkezés benyújtójának családi és utóneve   

                                                                         ______________________________________ 

                                                                                                        (aláírás)  

 

Kelt: _________________ 

 

Az AHA alkalmazását figyelemmel kísérő testület tagjai megválasztásában illetékes bizottság 

elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-es számú melléklet 

 

A MUNKATESTÜLET TAGJAINAK A JELENKEZÉSE ZENTA KÖZSÉG 

KORRUPCIÓELLENES AKCIÓTERVÉNEK (AHA) FIGYELEMMEL 

KÍSÉRÉSÉRE  

 

(kérjük Önöket, hogy az űrlapot elektronikus úton vagy olvasható nyomtatott betűkkel töltsék 

ki)  

 

I. ALAPVETŐ ADATOK A JELENTKEZÉS BENYÚJTÓJÁRÓL  

 

1. A jelentkezés benyújtójának a családi és utóneve:  

__________________________________________ 

 

2. Lakcím (utca, házszám, helység)  

__________________________________________ 

 

3. Telefon: 

__________________________________________ 

 

4. E-mail:  

__________________________________________ 

 

II. EGYÉB ADATOK 

 

1) Munkahely (amennyiben a jelentkezés benyújtója munkaviszonyban van):  

____________________________________________________________________ 

2) Tagja-e valamely politikai pártnak, polgárok egyesületének vagy más szervezetnek? 

(amennyiben a válasz IGEN, sorolja fel mióta, mely tisztségben és milyen 

aktivitásokat  folytatna  le): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3) Amennyiben Önt  Zenta  község  helyi  korrupcióellenes  tervének   figyelemmel 

kísérésére a munkatestületbe tagnak valamely  jogi személy javasolja (szervezet, 

intézmény, egyesület  vagy vállalat), kérjük sorolja fel: a jogi személy nevét, a  

kapcsolattartó személyt ezen jogi személy nevében, a kapcsolattartó személy 

telefonját és e-mailjét:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4) Léteznek-e információk és adatok, amelyeket illetően úgy véli, hogy mérvadóak 

lennének, hogy felsorolja őket, és amelyek jelentősek lennének Zenta község 

korrupcióellenes akciótervének a figyelemmel kísérő munkatestület tagságában?  

_____________________________________________________________________ 

 

A kérelem benyújtójának családi és utóneve 

___________________________________ 

Kelt: _______________                                                                     (aláírás)  

 

Az AHA alkalmazását figyelemmel kísérő testület tagjai megválasztásában illetékes bizottság 

elnöke  


