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 Zombor város Helyi Korrupcióellenes Tervének végrehajtása keretében (Zombor város "Hivatalos Közlönye" 2017/7. 
szám) Zombor város Helyi Korrupcióellenes Terve alkalmazásának kísérésére létrejövő testület tagjainak jelölését végző bizottság -  
Lokális Korrupcióellenes Fórum – megalakításáról szóló, 02-211/2018-I számú végzésének III pontja és a Lokális Korrupcióellenes 
Fórum ügyrendjének 19. szakasza,a Fórum 2018.10.23-án megtartott gyűlése és Zombor város Lokális Korrupcióellenes Fóruma 
tagjainak megválasztására irányuló 2018.10.23-án kelt 06-239/XIX-2018 számú  nyilvános pályázat kiírásáról szóló határozat alapján 
Zombor város Lokális Korrupcióellenes Fóruma kiírja a következő: 
 
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT  
ZOMBOR VÁROS LOKÁLIS KORRUPCIÓELLENES FÓRUMÁ TAGJAINAK JELÖLÉSÉRE  

 
 

 A Városi Tanács felhívást intéz Zombor város polgáraihoz, hogy nyújtsák be pályázataikat Zombor város Lokális 
Korrupcióellenes Fóruma (LKF) tagjelöltjeinek személyére. 

 

             A jelentkezés benyújtójának, azaz a tagjelöltnek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:  
1. Lakhelye Zombor város területén van; 
2. Nem volt elítélve, illetve nem folyik ellene bírósági eljárás korrupcióra vonatkozó tettekért; 
3. Nem tölt be köztisztséget a korrupcióellenes ügynökségről szóló törvény szakaszai rendelkezésének értelmében; 
4. Eddigi tevékenysége során, mint köztisztséget betöltő személy, nem sértette, illetve nem sérti a korrupcióellenes 

ügynökségről szóló törvény szakaszainak rendelkezéseit; 
5. Politikai pártban semmilyen tisztséget nem visel; 
6. Nem tölt be tisztséget a köztársasági vagy a helyi  önkormányzati szervekben, illetve intézményekben, vállalatokban, 

szervezetekben és médiában vagy nem részesül közvetlen támogatásban a helyi és a köztársasági költségvetésből; 
7. Nem áll munkaügyi jogviszonyban a helyi önkormányzati/köztársasági költségvetésből finanszírozott intézményekben 

illetve vállalatokban, intézeteben és szervezetekben. 
        
A zombori LKF tagjelöltségére vonatkozó jelentkezés során a Lokális Korrupcióellenes Fórumnak a következőket kell 
benyújtani:   

- A kitöltött jelentkezési űrlapot (Zombor város hivatalos honlapjáról elektronikus formában letölthető a 
DOKUMENTUMOK-DOKUMENTI alatt, KORRUPCIÓ ELLENI HARC -BORBA PROTIV KORUPCIJE 
jelöléssel) ; 

- A jelentkezés benyújtójának életrajzát; 
- A büntetlen előéletről szóló igazolást (A Zombori Rendőrségi Igazgatóság állítja ki) ; 
- Igazolást arról, hogy a jelentkezés benyújtója, azaz a LKF-tagjelöltje ellen nem folyik büntetőeljárás (a 

zombori bíróság állítja ki); 
- Igazolást a lakóhelyéről; 
- Az illetékes szervnél hitelesített nyilatkozatot, amelyben a jelentkezés benyújtója anyagi és büntetőjogi 

felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy eleget tesz a nyilvános pályázat első szakaszában a 3-tól a 7. pontig 
feltüntetett feltételeknek. 

- Motivációs levelet, amely az alábbi kérdésekre adott válaszokat is tartalmazza: 
Mi motiválja Önt arra, hogy pályázzon a LFK tagjelöltségére? 
Hogyan tekint a korrupció elleni harc politikájára társadalmunkban? 
Ön személyesen hogyan járulhat hozzá a társadalmunkat sújtó korrupciós problémák megoldásához? 
 

 A kitöltött jelentkezési űrlapokat zárt borítékban, a pályázat címét  "PÁLYÁZAT ZOMBOR VÁROS LKF-
TAGJELÖLTSÉGÉRE, ügyirati szám 02-262/XIX-2018"– "ZA JAVNI KONKURS ZA ČLANSTVO U LAF-u  GRADA 
SOMBORA BROJ 02-262/2018-XIX" "TILOS FELNYITNI A BIZOTTSÁGI ÜLÉS MEGKEZDÉSÉIG - NE OTVARATI PRE 
ZASEDANJA FORUMA", a borítékon feltüntetve kell személyesen benyújtani, illetve ajánlott postai küldeményként feladni a 
következő címre:  

 
Zombori Városi Közigazgatási Hivatal 

Uroš cár tér 1 Zombor 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONT 

11-es és 12-es TOLÓABLAK 
 A nyilvános pályázat közzétéve: 

- Zombor város" Hivatalos Közlönyében" 
- Zombor város hivatalos honlapján, a DOKUMENTUMOK -DOKUMENT alatt, KORRUPCIÓ ELLENI HARC – BORBA 

PROTIV KORUPCIJE jelöléssel 
- A "Somborske novine"hetilapban 
- A Zombori Városi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján. 

 
 A nyilvános pályázat határideje 10 (tíz) nap. 
 A jelentkezési határidő a pályázat Zombor város "Hivatalos Közlönyében"történő közzétételét követő naptól kezdődik. 
 A nyilvános pályázaton Zombor város Lokális Korrupcióellenes Fóruma 1 (egy) tagjának jelölésére kerül sor. 

 
 

A LKF elnöke 
Nenad Tica, jogász 


