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33. 
Az ELGAS KV igazgatóbizottsága a Zentai ELGAS KV alapszabályának 37. szakasza, valamint 34., 
35. és 36. szakaszai és az igazgatóbizottság 2010. február 1-jén kelt, 5-2/2010. számú határozata 
alapján 

P Á L Y Á Z A T O T 
ír ki a Zentai ELGAS Közvállalat igazgatójának megválasztására és kinevezésére. 

 
Feltételek: 
 
Vállalatigazgatónak az a személy nevezhető ki, aki a törvényben előirányzott általános 
követelményeken kívül az alábbi különfeltételeknek is eleget tesz: 

- egyetemi végzettség (gépészeti, elektrotechnikai, közgazdasági vagy jogi kar) és letett 
államvizsga, 

- legalább 5 év munkatapasztalat vállalat vagy intézmény vezetői munkakörében, 
- be kell nyújtania a közvállalat munkaprogramját és fejlesztési tervét, 
- jogerős ítélettel nincs elítélve gazdasági bűncselekményért és hivatali kötelesség megszegése 

miatt,  
- szervezői képességekkel rendelkezik. 
 

Az igazgató megválasztása és tisztségbe helyezése 4 (négy) éves megbízatási időszakra szól. 
 

A jelentkezések benyújtásának határideje a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététel napjától 
számított 15 nap. 

 
A hiányos és késve beérkezett kérvényeket az igazgatóbizottság nem veszi figyelembe. 
 
A jelentkezéseket és a feltételek teljesítését bizonyító szükséges dokumentációt a Zentai ELGAS KV 
igazgatóbizottságához kell eljuttatni „Az igazgatóbizottság részére – a pályázatra” megjelöléssel.  
 

Ademi Dževad s. k. 
     az igazgatóbizottság elnöke 
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KIADÓ: A KKT, a KT és a község polgármestere teendőiben 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 hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár. 
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes. 

EGYSZÁMLA- 
SZÁM: 840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek 

NYOMTATJA: A KKT, a KT és a község polgármestere teendőiben illetékes osztály 
PÉLDÁNYSZÁM 200 db 

 


