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172. 
A zentai Kommunális Lakásgazdálkodási Közvállalat statútumának (a zentai község Hivatalos Lapja 
2002/11., 2003/8. és 2007/5. sz.) 29. szakasza alapján e közvállalat igazgatóbizottsága 2010. július 9-
én hozott 01-629-05/2010-1 számú döntése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

a zentai Kommunális Lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának 
megválasztására és kinevezésére. 

A közvállalat leendő igazgatójának a munkaügyi törvénnyel szabályozott általános feltételeken 
kívül eleget kell tennie az alábbi különfeltételeknek is. 

1. Egyetemi végzettség, jogi, közgazdasági vagy műszaki irányzat 
2. Ötévi munkatapasztalat 
3. Nem folyik ellene büntetőeljárás gazdasági vagy hivatali kötelezettség elleni bűncselekmény 

elkövetéséért 
4. Szervezőkészség, a vállalatvezetésben elért sikerek. 

A kérelemhez mellékelni kell az alábbi okmányokat: 

- a jelölt életrajza 
- születési anyakönyvi kivonat (eredeti) 
- állampolgársági bizonylat (eredeti) 
- a képzettségről szóló oklevél (hitelesített fénymásolat) 
- megfelelő bizonylat a munkatapasztalatról (hitelesített fénymásolat) 
- bizonylat arról, hogy a jelölt ellen nem indítottak, illetve nincs folyamatban bűnvádi eljárás 

(eredeti bizonylat). 
A kérelemhez és az okmányokhoz mellékelni kell a mandátum időszakára vonatkozó 
munkaprogramot és annak indoklását. 

Az igazgatót, a vállalat vezető szervét négyéves (4) megbízatási időre nevezik ki. 

A pályázatot a zentai község Hivatalos Lapjában és a tömegtájékoztatási eszközökben (a magyar 
nyelvű napilapban és egy szerb nyelvű napilapban) kell közzétenni. A pályázat a zentai község 
Hivatalos Lapjában való közzététele után 15 napig lesz nyitva. 

Az okmányokkal ellátott pályázatokat a megjelölt határidő lejártáig a vállalat helyiségeiben kell 
átadni vagy pedig postán (a határidő lejártáig kell megérkeznie) kell elküldeni az alábbi címre: 

JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZECE SENTA 
24400 Senta, Ilije Bircanina br. 2. 

„ZA KONKURSIMENOVANJA DIREKTORA - NE OTVARA SE"  

megjelöléssel.  

 

A késve érkező kérelmeket nem veszik figyelembe, a hiányosakat pedig elvethetik. 
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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: Spec., Kocsis Szürke Makk Anna, 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 

 


