
 
A közvállalatokról szóló törvény 21. szakaszának 2. bekezdése és a 31. szakaszának 3. 

bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/12 és 44/14 – más törvény), az önkormányzati 
törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja és a 66. szakasz 3. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/07 és 83/14- más törv.) és Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- javított és Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján  

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2014. november 28-án megtartott 26. ülésén 
meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
A szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat igazgatójának 

kinevezéséről 
 
I 

Tóth Godó Valéria, okleveles közgazdászt négy éves megbízatási időre kinevezzük a 
szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat igazgatójává a lebonyolított 
nyilvános pályázat alapján, a kinevezett személy munkába lépésének napjától. 

 
II 

 A kinevezett jelölt köteles a jelen határozatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében való közzétételétől számított nyolc napon belül munkába lépni.  

 
III. 

A kinevezett igazgató munkába lépésének napjával megszűnik a Szabadkai Vízművek és 
Csatornázási Kommunális Közvállalat megbízott igazgatójának megbízatása, aki a Szabadkai 
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló 
határozattal lett kinevezve (Szabadka város Hivatalos Lapjának 34/14 száma). 

 
IV. 

A jelen határozat megjelenik a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, Szabadka 
Város Hivatalos Lapjában és Szabadka Város honlapján.  
 

I n d o k l á s 
 A jelen Határozat meghozatalához a jogi alapot a közvállalatokról szóló törvény 21. 
szakaszának 2. bekezdése és a 31. szakaszának 3. bekezdése, valamint Szabadka Város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja tartalmazza. 
 A közvállalatokról szóló törvény 21. szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy a helyi 
önkormányzat által alapított közvállalat igazgatóját a helyi önkormányzat alapszabályával 
meghatározott szerv nevezi ki négy éves időszakra, nyilvános pályázat alapján. 

A közvállalatokról szóló törvény 31. szakaszának 3. bekezdése előírja, hogy a 
kinevezésben illetékes szerv az elküldött lista és javasolt jogi aktus megvitatását követően hoz 
döntést a közvállalat igazgatójának kinevezéséről a javasolt jelölt vagy a listán szereplő valamely 
más jelölt kinevezéséről szóló határozat meghozatalával, míg Szabadka Város alapszabályának 
33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja előírja, hogy a városi képviselő-testület a törvénnyel 
összhangban többek közt kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok igazgatóit. 
 A nyilvános pályázatot a Kinevezési Bizottság folytatja le, melyet a városi képviselő-
testület a 2014. június 16-ai ülésén nevezett ki. Az igazgatók kinevezésére vonatkozó nyilvános 
pályázat lebonyolításáról szóló rendeletet a városi képviselő-testület 2014. augusztus 29-ei ülésén 
hozta meg, a pályázati hirdetmény pedig Szabadka város honlapján és a Danas című lapban lett 



közzé téve 2014. szeptember 5-én, a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében pedig 2014. 
szeptember 11-én. A jelentkezési határidő 2014. október 11-éig tartott.  A jelentkezési határidő 
2014. október 11-éig tartott. 
 A Bizottság a jelentkezési határidő lejárta után megállapította, hogy az igazgató 
kinevezésére meghirdetett pályázatra négy kérelmet nyújtottak be határidőn belül. Betekintve az 
igazgatói kinevezéshez előírt feltételek teljesítéséről szóló bizonyítékokba, melyeket a jelöltek a 
kérvényhez mellékeltek, a Bizottság elkészítette azoknak a jelölteknek a listáját, akik teljesítik az 
igazgatói kinevezéshez szükséges feltételeket, és közülük ejtették meg a választást. 

A választási eljárás során a Bizottság a szakképzettség, a tudás és képesség 
osztályozásával, a mellékelt dokumentumok áttekintésével és a jelöltekkel folytatott szóbeli 
beszélgetés révén hozta meg az eredményt a Szabadka Város által alapított közvállalatok 
igazgatóinak kinevezésének mércéiről szóló szabályzatban előírt mércék alapján (Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 35/14), és sorolták be őket a ranglistára. 
A jelöltek ranglistája alapján a Bizottság véglegesítette a kinevezésre jelölt személyek listáját a 
számszerűen kimutatott és meghatározott eredményekkel, melyet a választási eljárásról szóló 
jegyzőkönyvvel együtt továbbított a kommunális ügyekben illetékes titkárságnak, hogy 
elkészítse az igazgató kinevezéséről szóló okiratjavaslatot. 

A szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat igazgatójának 
kinevezéséhez elküldött jelöltlista és a választási eljárásról szóló jegyzőkönyv alapján javasoljuk, 
hogy Tóth Godó Valéria okleveles közgazdászt nevezzük ki igazgatóvá négy éves megbízatási 
időre, mint a legjobb helyre rangsorolt jelöltet. 

A felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező részben foglalt határozatot.  
Jogorvoslati utasítás: A jelen határozat végleges, és nem megfellebbezhető, de ellene 

kereset nyújtható be a Szabadkai Felső Bírósághoz, a határozat kézbesítésétől számított 60 napon 
belül. 
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