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A Zentai Magyar Kamaraszínház alapszabályának 27. szakasza alapján a Zentai Magyar 
Kamaraszínház  Igazgató bizottság 2017.06.29-én  megtartott  33. ülésének döntése szerint 

 
 

P Á L Y Á Z A T O T 
ír ki az Intézmény IGAZGATÓJÁNAK 

megválasztására és kinevezésére 
A törvényben megszabott általános feltételeken kívül a pályázóknak eleget kell tenniük az alábbi 
feltételeknek is: 
- megszerzett felsőfokú végzettség művészeti szakirányon, illetve annak megfelelő szakma, amelyet 

a másodfokú tanulmányai során szerzett (akadémiai tanulmányok - mesterfokozat,szakosított 
akadémiai tanulmányok, specialista szakmai tanulmányok) az oktatási- művészeti terület 
szakterületén, éspedig drámai és audiovizuális művészetek, képzőművészet, zenei vagy 
előadóművészet terén, 

- legalább 5 év szakmai  munkatapasztalat,  
- rendelkezik szervezőkészséggel, 
- a szerb és magyar nyelv ismerete, 
- a Szerb Köztársaság állampolgára, 
- nem folyik ellene bűnvádi eljárás, személye ellen nem emeltek vádat hivatali bűncselekményért, 

illetve nem ítélték el  olyan bűncselekményért, amely az igazgatói hely betöltésére méltatlanná 
tenné. 
 
Az intézmény igazgatóját négy (4) éves mandátumra nevezik ki.  
A pályázat beküldési határideje a közzétételtől számított 15 nap. 
 
Az  igazgatójelöltek kiválasztására irányuló pályázati jelentkezésnek az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 
1) a színház munkaprogram-javaslatát és fejlesztésének javaslatát, négyéves időszakra, 
2) végzettségről szóló diploma vagy bizonylat hitelesített fénymásolatát,  
3) munkakönyv  hitelesített fénymásolatát vagy a munkáltató bizonylatát, 
4) bizonylat a Zenta község területén hivatalosan használt nyelvek ismeretéről, 
5) bizonylatot, hogy a jelölt nem lett jogerősen elítélve, 
6) hat hónapnál nem régebbi bizonylatot, mely szerint a jelölt ellen nem folyik vizsgálat,  nem 
emeltek ellene vádat hivatali bűncselekményért,  
7) szerb állampolgársági bizonylatot,  
8) születési anyakönyvi kivonatot. 
 
A pályázatokat személyesen vagy postai úton az intézmény címére kell eljuttatni:   

 
ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 
Igazgató bizottság 
Pályázat 
24400 Zenta 
Fő tér 2. 
 
A hiányos és késve érkező pályázatokat nem vesszük figyelembe. 
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KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér .  1. 

Telefon: 024/655-444 
T l f  024/655 444 FELELŐS 

SZERKESZTŐ: 

 
Körmöci Károly okleveles jogász, 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: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 

PÉLDÁNYSZÁM 200 db 
 




