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108.
- ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ
Dátum: 2009.07.03.
A Senćansko mađarsko kamerno pozorišt - Zentai Magyar Kamaraszínház alapszabályának 30. szakasza,
valamint az igazgatóbizottság 2009. július 03-án kelt határozata alapján kiírjuk az alábbi
PÁLYÁZATOT
az intézmény igazgatójának a megválasztására és kinevezésére
A jelölteknek a törvénnyel előirányozott általános feltételek mellett, az alábbi feltételeknek kell eleget
tenniük:
-

művészeti, vagy a művészetek keretében a művészet-oktatás (drámai és audiovizuális
művészetek, képzőművészet, zenei vagy előadói művészet) területen szerzett VII. fokozatú
szakképesítés,
szervezői készségek,
szervezési teendőkben szerzett 5 év munkatapasztalat,
a szerb és a magyar nyelv ismerete.

A pályázati feltételek kitöltéséről szóló bizonyítékokat a szakmai önéletrajzzal, a megbízatási időszakra
szóló munkaprogram-javaslattal, a bizonylattal, amely szerint a személy nem volt elítélve, és nem
folyik ellene vizsgálati eljárás, a pályázat közzétételétől számított 8 napon belül kell megküldeni az
alábbi címre:
Senćansko mađarsko kamerno pozorište - Zentai Magyar Kamaraszínház
Igazgatóbizottság
A pályázatra
24400 Zenta
Fő tér 4.
A nem teljes és a határidőn kívüli pályázati jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
A Senćansko mađarsko kamerno pozorište Zentai Magyar Kamaraszínház
igazgatóbizottsága
Az intézmény körbélyegzője
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A forrásszöveggel és a mellékletekkel való egyeztetést követően megállapítást nyert, hogy az állami
tulajdonú mezőgazdasági területek bérbeadása, nyilvános árverés általi lefolytatásában illetékes
bizottság megalakításáról szóló határozat magyar nyelvű szövegében, amely megjelent Zenta Község
Hivatalos Lapjának 9/2009. számában, hiba történt, így eszközöljük az alábbi
KIIGAZÍTÁST
Az állami tulajdonú mezőgazdasági területek bérbeadása, nyilvános árverés általi lefolytatásában
illetékes bizottság megalakításáról szóló 020-37/2009-V. számú 2009. 06. 29-én kelt határozat magyar
szövege 1. pontjának 6. és 7. alpontjaiban a „Tolmácsi Géza” és „Szűcs Andrea” neveket a „Branimir
Vučurović“ és „Prijović Ana“ nevekkel kell helyettesíteni.
Kelt: 2009.07.01-jén
Pásztor Mária, s. k.
Zenta Község Képviselő-testületének a titkára
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PÁLYÁZAT AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁNAK A MEGVÁLASZTÁSÁRA
ÉS KINEVEZÉSÉRE - ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ
KIIGAZÍTÁS

KIADÓ:

A KKT, a polgármester és a KT teendőire illetékes osztály,
Zenta, Fő tér 1. Telefon: 024/813-574

FELELŐS
SZERKESZTŐ:

Pásztor Mária, a Zentai KKT titkára

ÉVI
ELŐFIZETÉS:

2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre
kell fizetni. A hiredetés díjszabása 2.000,00 dinár, előfizetőknek
1.000,00 dinár. A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes

EGYSZÁMLASZÁM:

840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek

NYOMTATJA:

A KKT, a polgármester és a KT teendőire illetékes osztály

PÉLDÁNYSZÁM
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