
 

A közvállalatokról szóló törvény 36. szakasz 3. és 4. bekezdése (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 15/16 más törvény), Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja 

(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 46/11 és 15/13 száma) és a Szabadkai Gázművek Közvállalat igazgatójának kinevezésére 

vonatkozó nyilvános pályázat lebonyolításáról szóló rendelet alapján Szabadka Város Képviselő-

testülete közzé teszi az alábbi 

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYT  

a Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat igazgatójának kiválasztására  

 

  A közvállalat adatai: 

- Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat, Szabadka, törzsszám: 20114223, adóazonosító szám: 

104200200. 

- a közvállalat címe: Jovan Mikić u. 58, Szabadka. 

- a közvállalat fő tevékenysége 35.22- gázelosztás.  

 

Munkahelyi adatok: 

A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat igazgatója: 

1) képviseli a közvállalatot és eljár a nevében; 

2) megszervezi és irányítja a munkafolyamatot; 

3) vállalatvezetés; 

4) felel a vállalat működésének törvényességéért; 

5) javasolja a hosszú távú és középtávú üzletviteli stratégiai és fejlesztési tervet és felelős annak 

végrehajtásáért; 

6) javasolja az éves, illetve hároméves működési tervet, és felelős annak végrehajtásáért; 

7) javasolja a pénzügyi jelentéseket; 

8) végrehajtja a felügyelőbizottság döntéseit; 

9) kiválasztja az ügyvezető igazgatókat; 

10) kiválasztja a közvállalat képviselőit azon tőketársaság közgyűlésében, amelynek a közvállalat a 

kizárólagos tulajdonosa; 

11) munkaszerződéseket köt az ügyviteli igazgatókkal a munkaviszonyokat szabályozó törvénnyel 

összhangban; 

12) döntést hoz az alkalmazottak jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről a törvénnyel, a kollektív 

szerződéssel és Munkaszervezésről és a munkahelyi besorolásról szóló szabályzattal összhangban; 

13) egyéb, a törvénnyel, valamint a közvállalat alapító okiratával és alapszabályával meghatározott 

tevékenységeket lát el. 

  

A közvállalat igazgatója kinevezésének feltételei: 
 1) nagykorú és cselekvőképes; 

2) felsőfokú, legalább négy éves alapfokú egyetemi végzettséggel rendelkezik, illetve az egyetemi 

szintű alapképzésen legalább 240 kreditpontot szerzett (ECTS szerint), vagy mesterfokozatot 

egyetemen/szakfőiskolán, illetve specializációt szerzett egyetemen/szakfőiskolán,  

3) legalább öt év munkatapasztalattal rendelkezik a jelen szakasz 2. pontja szerinti, felsőfokú 

végzettséget igénylő beosztásban, 

4) legalább három év munkatapasztalattal rendelkezik a közvállalat tevékenységéhez kapcsolódó 

munkákban, 

5) ismeri a vállalatirányítás területét, 

 6) munkatapasztalattal rendelkezik a munkaszervezés és irányítás terén, 

7) nem tagja egy pártszervnek sem, illetve elrendelték a pártszervben betöltött tisztsége gyakorlásának 

szüneteltetését; 

 8) nem ítélték el nem ítélték el legkevesebb hat hónapig terjedő börtönbüntetésre, 

9) nem szabtak ki ellene biztonsági intézkedést a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel 

összhangban, éspedig: 

(1) kötelező kórházi pszichiátriai kezelést; 

(2) kötelező pszichiátriai járóbeteg-kezelést; 



(3) alkoholfüggőség kötelező kezelését 

(4) alkoholfüggőség kötelező kezelését; 

(5) hivatás, tevékenység és kötelezettség ellátásának tilalmát. 

  

A munkavégzés helyszíne: 

Jovan Mikić u. 58., Szabadka 

 

A szakmai felkészültség, tudás és készségek értékelésére az igazgatóválasztási folyamat során 

kerül sor a pályázathoz mellékelt bizonyítékok és a jelöltekkel való beszélgetés alapján. 

  

A jelentkezés határideje: 

A pályázati jelentkezéseket a nyilvános hirdetménynek a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 

való közzétételétől számított 30 napon belül kell benyújtani.  

  

A pályázatról további tájékoztatás Ladóczki Gyula, okl. jogásztól, Szabadka Város Képviselő-

testületének titkárától kérhető a 024/ 626-969 telefonszámon.     

  

A pályázati jelentkezést a feltételek teljesítését igazoló bizonyítékokkal együtt Szabadka Város 

Kinevezési Bizottságához kell beadni, postai úton ajánlott küldeményben vagy személyesen a 

Városháza földszintjén, a Városi Ügyfélszolgálat 16-os és 17-es pultjánál, lezárt megcímzett borítékban. 

Cím: 

 

Szabadka Város Képviselő-testülete  

Szabadka Város Kinevezési Bizottságának a következő megjelöléssel: Jelentkezés a Szabadkai 

Gázművek Kommunális Közvállalat igazgatójának megválasztására kiírt pályázatra – NE NYISSÁK KI 

 Szabadság tér 1.  

24000 Szabadka 

 

  A pályázathoz az alábbi bizonyítékokat kell mellékelni: 

- születési anyakönyvi kivonat, 

- bizonyíték a szakképzettségről 

- munkatapasztalatról szóló bizonyíték 

- vállalatirányítási ismeretekről szóló bizonyíték 

- az illetékes szerv által hitelesített nyilatkozat arról, hogy nem tagja egy pártszervnek sem, illetve a 

politikai pártszerv arról szóló okirata, hogy elrendelték a pártszervben betöltött tisztsége 

gyakorlásának szüneteltetését; 

- bizonyíték, hogy nem ítélték el legkevesebb hat hónapig terjedő börtönbüntetésre, 

- bizonyíték, hogy nem szabtak ki ellene biztonsági intézkedést a bűncselekményeket szabályozó 

törvénnyel összhangban, éspedig: 

(1) kötelező kórházi pszichiátriai kezelést; 

(2) kötelező pszichiátriai járóbeteg-kezelést; 

(3) drogfüggő kötelező kezelését 

(4) alkoholista kötelező gyógyítását; 

(5) hivatás, tevékenység és kötelezettség ellátásának tilalmát. 

 

Minden bizonyíték eredeti példányát vagy az illetékes szerv által hitelesített fénymásolatát kell 

beadni.  

 

A késve beérkezett, érthetetlen pályázatokat, s melyekhez nem csatoltak minden szükséges 

bizonyítékot, Szabadka Város Kinevezési Bizottsága záróhatározattal elveti, ami ellen nem lehet külön 

fellebbezni. 

 

A Pályázati hirdetmény megjelenik a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, Szabadka 

Város Hivatalos Lapjában, a Danas napilapban és Szabadka Város hivatalos honlapján. 


