
A közvállalatokról szóló törvény 29. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/12 és 44/14- 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 Kéményseprő Kommunális Közvállalat igazgatójának kinevezésére vonatkozó 
nyilvános pályázat lebonyolításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 45/14 száma) 
alapján  

Szabadka Város Képviselő-testülete közzéteszi az alábbi 
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYT 

a szabadkai Kéményseprő Kommunális Közvállalat igazgatójának kinevezésére 
 

 A kommunális közvállalat adatai: 
Kéményseprő Kommunális Közvállalat, Szabadka, Radić fivérek u. 50., törzsszám: 08681767,  
adóazonosító szám: 100961060, főtevékenység: 8122 egyéb épület- és felszerelés tisztítási szolgáltatás. 
 
Munkahelyi adatok: 
A szabadkai Kéményseprő Kommunális Közvállalat igazgatója. 

  
A kommunális közvállalat igazgatója kinevezésének feltételei: 
A nyilvános pályázatra való jelentkezésre az a jelölt jogosult, aki a munkatörvény rendelkezéseivel előírt 
általános feltételek mellett az alábbi feltételeknek is eleget tesz:  
1. nagykorú és cselekvőképes;  
2. felsőfokú végzettséggel rendelkezik (3., doktori fokozat), második fokozattal (mesterfokozat, 

speciális szakirányú szakképzettség, magiszter), illetve legalább négy éves alapfokú egyetemi 
végzettséggel – okleveles közgazdász, okleveles jogász, okleveles építőmérnök és okleveles 
gépészmérnök  

3. legalább négy éves munkatapasztalattal rendelkezik, amiből három évet töltött olyan munkával, 
melynek végzésére a közvállalat megalakult, vagy legalább két évig volt vezetői pozícióban;  

4. nem tagja egy pártszervnek sem, illetve elrendelték a pártszervben betöltött tisztsége gyakorlásának 
szüneteltetését;  

5. nem ítélték el gazdasági, jogforgalom elleni bűncselekmény vagy hivatali visszaélés bűntette miatt;  
6. nem szabtak ki ellene olyan biztonsági intézkedést, mellyel megtiltották számára a Közvállalat fő 

tevékenységének végzését  
7. hogy nyújtson be javaslatot a Közvállalat működési és fejlesztési programjára a 4 (négy) éves 

megbízatási időre.  
  

A munkavégzés helyszíne: 
Szabadka  Radić fivérek u. 50. 
 
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 15 napon belül kell benyújtani.  

  
A pályázatról Tamara Jevtić, okl. jogásztól, Szabadka Város Képviselő-testületének titkárától kapható 
hivatalos tájékoztatás 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 Bizottsága 

a következő megjelöléssel: Jelentkezés a szabadkai Kéményseprő Kommunális Közvállalat igazgatójának 
megválasztására kiírt pályázatra – NE NYISSÁK KI 

Szabadság tér  1 
24000 Szabadka  

 
 A pályázathoz az alábbi bizonyítékokat kell mellékelni: 

- születési anyakönyvi kivonat 



- állampolgársági bizonylat, 
- szakképesítésről szóló bizonyíték 
- munkatapasztalatról szóló bizonyíték 
- az illetékes szerv által kiadott hitelesített nyilatkozat, hogy az érintett személy nem tagja egy 

pártszervnek sem, illetve a politikai párt illetékes szervének okirata, melyben elrendelték a személy 
pártszervben betöltött tisztsége gyakorlásának szüneteltetését 

- bizonyíték, hogy nem ítélték el gazdasági, jogforgalom elleni bűncselekmény vagy hivatali 
visszaélés bűntette miatt; 

- bizonyíték, hogy nem szabtak ki ellene olyan biztonsági intézkedést, mellyel megtiltották számára a 
Közvállalat fő tevékenységének végzését 

-  a Közvállalat működési és fejlesztési programjavaslata a 4 (négy) éves megbízatási időre. 
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 fellebbezni. 
 
A Pályázati hirdetmény megjelenik a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, a Danas napilapban és 
Szabadka Város hivatalos honlapján www.subotica.rs 

 
 


