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149. 
A közvállalatokról szóló törvény 36. szakasz 3. és 4. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 

15/16 száma), a gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakaszának 1. bekezdés 7) pontja (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 36/11, 99/11, 83/14 és 5/15 száma), a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 
megalapításáról szóló szerződés 18. szakasza, valamint a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 
igazgatójának kinevezésére vonatkozó nyilvános pályázat lebonyolításáról szóló VIII/2017-20 számú 
döntés, melyet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. Közgyűlése hozott meg a 2017. 09. 15-én 
megtartott ülésén, a Pályázati bizottság közzéteszi az alábbi 
 

NYÍLT PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYT 
a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. igazgatójának kiválasztására 

 
A gazdasági társaságra vonatkozó adatok:  

 
Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft., Szabadka, Lazar Nešić tér 1., cégjegyzékszáma: 

20354194, adószáma: 105425742, fő tevékenységi köre: 3811 nem veszélyes hulladék gyűjtése. 
 

A munkakörre vonatkozó adatok: 
 
А Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. igazgatója: 

 
1/ képviseli a közvállalatot és eljár a nevében,  
2/ megszervezi és irányítja a munkafolyamatot, 
3/ ellátja a társaság ügyvezetését. 
4/ felel a vállalat működésének törvényességéért, 
5/ a társaság közgyűlése elé terjeszti az üzleti stratégia és a fejlesztés hosszú távú és középtávú tervét és 
felel azok végrehajtásáért, 
6/ előterjeszti az éves illetve hároméves működési tervet és felel annak végrehajtásáért, 
7/ előterjeszti a pénzügyi beszámolókat, 
8/ végrehajtja a társaság közgyűlésének döntéseit, 
9/ felel a társaság üzleti könyveinek szabályos vezetéséért, 
10/ felel a társaság pénzügyi beszámolóinak pontosságáért, 
11/ biztosítja a közgyűlés valamennyi döntésének nyilvántartásba vételét, 
12/ munkájáról tájékoztatja a közgyűlést, 
13/ kiválasztja a társaság képviselőit a társaság kizárólagos tulajdonában lévő tőketársaság 
közgyűlésébe, 
14/ meghozza a munkaköri besorolásról szóló okiratot 
15/ ellátja a törvénnyel és az alapítási szerződéssel meghatározott egyéb teendőket 

 
Az igazgatónak az alábbi feltételeket kell teljesítenie: 
 

- nagykorú és cselekvőképes, 
- felsőfokú, legalább négyéves alapfokú egyetemi végzettséggel rendelkezik, illetve az egyetemi 

szintű alapképzésen legalább 240 kreditpontot szerzett az ECTS szerint, vagy mesterfokozatot 
szerzett egyetemen/szakfőiskolán, illetve specializációt egyetemen/szakfőiskolán,  

- legalább öt év munkatapasztalattal rendelkezik az előző fordulat szerinti felsőfokú végzettséget 
igénylő beosztásban, 

- legalább három év munkatapasztalattal rendelkezik a társaság tevékenységéhez kapcsolódó 
munkakörben, 

- jártas a cégvezetésben, 
- munkatapasztalattal rendelkezik a munkaszervezés és irányítás terén, 
- nem tagja párttestületnek, illetve a párttestületben betöltött a tisztsége szünetel, 
- nem ítélték legalább hat havi börtönbüntetésre, 
- esetében nem rendelték el a következő biztonsági intézkedések valamelyikét, a bűncselekményeket 

szabályozó törvénnyel összhangban: 1/ kötelező pszichiátriai intézményi kezelés; 2/ intézményen 
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kívüli pszichiátriai kezelés, 3/ kábítószer-függőség kötelező gyógykezelése; 4/ alkoholizmus 
kötelező gyógykezelése; 5/ hivatástól, tevékenységtől vagy köztisztségtől való eltiltás. 

- hogy benyújtja a társaság működésére vonatkozó programjavaslatát a következő négy éves 
megbízatási időszakra 

 
A munkavégzés helyszíne: Szabadka, Lazar Nešić tér 1. 

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

a pályázathoz mellékelt bizonyítékok és a jelöltekkel való beszélgetés alapján, a törvényes rendelkezéseknek 
megfelelően. 
 

A jelentkezés határideje: 
 

A pályázati jelentkezéseket a nyilvános hirdetménynek a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 
való közzétételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. 
 

A pályázattal kapcsolatos tájékoztatással megbízott személy: Szekeres János, tel. 024-673-815 
 

A pályázati jelentkezést a feltételek teljesítését igazoló bizonyítékokkal együtt az igazgató kiválasztását 
lebonyolító pályázati bizottsághoz kell továbbítani postai úton, ajánlott küldeményként, lezárt borítékban, a 
következő címre: 

 
Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 

Az igazgató kiválasztását lebonyolító pályázati bizottsághoz  
a következő megjelöléssel: Jelentkezés az igazgató kiválasztására meghirdetett pályázatra 

- TILOS FELBONTANI - 
24000 SZABADKA 

Lazar Nešić tér 1. 
 
A pályázathoz az alábbi bizonyítékokat kell mellékelni: 
 

- születési anyakönyvi kivonat; 
- szakképesítést igazoló okmány; 
- munkatapasztalatot bizonyító dokumentum; 
- a cégvezetési jártasságot igazoló okirat; 
- az illetékes szerv által kiadott hitelesített nyilatkozat arról, hogy az érintett személy nem tagja 

egyetlen párttestületnek sem, illetve a politikai párt illetékes szervének okirata, melyben elrendelték 
a személy párttestületben betöltött tisztsége gyakorlásának szüneteltetését; 

- bizonyíték arról, hogy nem ítélték el legalább hat havi börtönbüntetésre; 
- bizonyíték arról, hogy nem szabtak ki ellene a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel előírt 

biztonsági intézkedést, pl.: 
- kötelező pszichiátriai intézményi kezelést; 

  - intézményen kívüli pszichiátriai kezelést; 
  - kábítószer-függőség kötelező gyógykezelését; 
  - alkoholizmus kötelező gyógykezelését; 
  - hivatástól, tevékenységtől vagy köztisztségtől való eltiltást. 

 
Valamennyi bizonyítékot eredeti példányban, vagy az illetékes hatóság által hitelesített fénymásolatban 

kell benyújtani. 
 

A késve beérkezett, érthetetlen pályázatokat illetve azokat, melyekhez nem csatoltak minden szükséges 
bizonyítékot, az igazgató kiválasztására meghirdetet pályázatot lebonyolító pályázati bizottság 
záróhatározattal elveti, mely döntés ellen fellebbezni nem lehet. 
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A pályázati felhívást közzé kell tenni: 
 
- a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 
- Szabadka Város Hivatalos Lapjában 
- Zenta Község Hivatalos Lapjában 
- Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában 
- Törökkanizsa Község Hivatalos Lapjában 
- Csóka Község Hivatalos Lapjában 
- Topolya Község Hivatalos Lapjában 
- Kishegyes Község Hivatalos Lapjában 
- a Danas napilapban 
- a www.deponija.rs honlapon 
- Szabadka város, valamint Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek 
hivatalos honlapján 
 
        Pályázati Bizottság 
 
 
150. 

Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15., 2009/1., 
2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám), valamint Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló Határozata 
(Topolya Község Hivatalos Lapja 2016/19. és 2017/7. szám) alapján Topolya község Községi Tanácsa 
2017. szeptember 27-én meghozta az alábbi 
 

VÉGZÉST 
AZ IFJÚSÁGI IRODÁK MEGALAKÍTÁSÁT ÉS ELŐMOZDÍTÁSÁT TÁMOGATÓ PROJEKTEK 

FINANSZÍROZÁSÁRA A 2017. ÉVI PÁLYÁZAT ALAPJÁN ODAÍTÉLT ESZKÖZÖK 
ELOSZTÁSÁRÓL 

 
I. 

Az ifjúsági irodák megalakítása és előmozdítása Vajdaság AT területén” projekt finanszírozásához 
szükséges eszközöket, melyeket az ifjúsági irodák megalakítását és előmozdítását támogató projektek 
finanszírozására  2017. évi pályázat alapján (VAT Hivatalos Lapja, 2017/13. sz.) hagytak jóvá, valamint a 
odaítélésre került a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) és Topolya község (a 
továbbiakban: A támogatásban részesülő) között megkötött Szerződés alapján, melynek száma: 116-401-
3851/2017-03, 2017. 07. 18. keltezéssel (a mi számunk: 9-8/2017-V, 2017.07.25. keltezéssel), 400.000,00 
dináros összegben, mely az alábbiak szerint kerül elosztásra: 
 

- Az ifjúsági iroda koordinátorának tiszteletdíja 35.800,00 dinár (gazdasági besorolás 423), 
- Irodaszerek 34.200,00 dinár (gazdasági besorolás 426), 
- Felszerelés beszerzésére 300.000,00 dinár (gazdasági besorolás 512), 
- Projekttevékenységekre 30.000,00 dinár (gazdasági besorolás 423). 

 
A jóváhagyott eszközöket Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló Határozatának külön részében 
irányozzuk elő a 4. rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 14. 
program: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS, 1301-P6 projekt Ifjúsági irodák megalakítása és 
előmozdítása, 801 feladatkör, 423, 426 és 512 számú gazdasági besorolások, 200.4.-től a 200.6.-ig terjedő 
helyrendek keretein belül.  

II. 
E Végzés I pontjában meghatározott eszközök szigorúan rendeltetésszerűek és kizárólag a program 

által előirányzott rendeltetésekre használhatók fel.  
 

III. 
 A Szerződés 4., 5. és 6. pontjával összhangban a Támogatásban részesülő köteles a Titkárság 
számára, az előírt űrlapon, jelentést tenni az eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról legfeljebb 15 nappal 
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a projekt megvalósítását követően. 
 Az előző bekezdésben szereplő jelentésen kívül a Támogatásban részesülő köteles a Titkárság 
számára eljuttatni az eszközök felhasználásának teljes dokumentációjának fénymásolatát (szerződések, 
számlák, banki/kincstári kivonatok), melyek a felhatalmazott személy pecsétjével és aláírásával 
hitelesítettek, valamint bizonyíték arról, hogy értesítették a nyilvánosságot a Tartományi Sport és Ifjúsági 
Titkárság részt vételéről a projekt finanszírozásában. 
 

IV. 
Utasítjuk Topolya Községi Közigazgatási Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy az eszközök 

felhasználásának ütemét hozza összhangba a meghatározott tevékenységek végrehajtásának ütemével. 
 

V. 
E Végzés meghozatalának napján lép életbe, alkalmazása pedig 2017. 10. 01-től következik, 

valamint megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.   
 

 
TOPOLYA KÖZSÉGI ELNÖKE 
TOPOLYA                     
Szám: 9-8/2017-V Kislinder Gábor s.k.                           
Kelt: 2017. 09. 27. Topolya községi elnöke                                      
Topolya  
 
 
151. 

A közúti szállításról szóló törvény 23. szakaszának 5. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
1995/46, 2001/66, 2005/61, 2005/91, 2006/62, 2011/31. és 2015/68. szám), A helyi önkormányzatról szóló 
törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám), A 
kommunális tevékenységekről szóló törvény 28. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2011/88. szám), Topolya község Statútuma 71. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) A Topolya község területén való, 
közúti személyszállításról szóló határozat 24. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2011/9, 2012/10., 2014/10., 2016/12 és 2017/12 szám), végül A Topolya község területén való, városi és 
peremvárosi, menetrendszerű személyszállítás ellátással való megbízásról szóló, 344-34/2017-V-5. számú 
szerződés 11. szakasza alapján, Topolya Községi Tanácsa, annak 2017. 09. 28-i ülésén meghozza az alábbi   
 

V É G Z É S T 
A BECSEI BEČEJPREVOZ KFT SZÁLLÍTÓVÁLLALAT, TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN 

VALÓ, MENETRENDSZERŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSA 2017. ÉVI 
DÍJAZÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 
I. 

 Ezennel jóváhagyjuk a becsei Bečejprevoz Kft szállítóvállalat, Topolya község területén való, 
menetrendszerű személyszállítási szolgáltatásának 2017. évi díjazását.    
 

II. 
 E végzés alkotórészét képezi A Topolya község területén való városi és peremvárosi szállítás 
szolgáltatásának 02-542. számú, 2017. 09. 21-i díjazása.  
 

III. 
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
TANÁCSA 
Szám: 38-10/2017-V                                                                               Kislinder Gábor s.k.  
Kelt: 2017. 09. 28.                                                                                      községi elnök 
Topolya 
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Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Képviselő-testületi Szolgálata. Telefonszám: 715-310.  
              Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 2017. évi előfizetés 15.000,00 dinárt    
              tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi költségvetésének végrehajtása,  
             Topolya Község Hivatalos Lapjára. 

Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M  

 
Oldal 

   
149. Nyílt pályázati hirdetmény a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 

igazgatójának kiválasztására 851 
   

150. Végzés az ifjúsági irodák megalakítását és előmozdítását támogató projektek 
finanszírozására a 2017. évi pályázat alapján odaítélt eszközök elosztásáról 853 

   
151. Végzés a becsei Bečejprevoz Kft. szállítóvállalat, Topolya község területén való, 

menetrendszerű személyszállítási szolgáltatása 2017. évi díjazásának 
jóváhagyásáról 854 


