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Tárgy: A Rádió Szentes Kht. ügyvezető igazgatói állására 
pályázat kiírása 

Melléklet: Pályázati kiírás tervezet 
 

 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 105/2007.(V.25.) Kt. sz. határozatában úgy határozott, hogy a Rádió 
Szentes Kht. ügyvezető igazgatói állásának betöltésére pályázatot ír ki. 
 
A Képviselő-testület 5. soros nyílt ülésén döntött arról, hogy a Rádió Szentes Kht. ügyvezető 
igazgatói állására pályázat kiírására kerüljön sor. Az előterjesztés melléklete tartalmazza a pályázati 
kiírás tervezetét.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg.  
A fentiek figyelembevételével a következő határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület 
elé. 
 
…./2007.(VI.29.) Kt. 
 
Tárgy: A Rádió Szentes Kht. ügyvezető igazgatói állására pályázat kiírása 

 
H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a 
Rádió Szentes Kht. ügyvezető igazgatói állásának betöltésére irányuló pályázati kiírást.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a helyi és a megyei 
napilapban a Rádió Szentes Kht. ügyvezető igazgatói állásának meghirdetéséről. 

 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa érintettek Osztály- és Irodavezetők - Helyben 
 
Szentes, 2007. június 14. 
 
           Szirbik Imre 
            polgármester 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
(tervezet) 

Szentes Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a Szentes, Kossuth L. u. 1. sz. székhelyű 

 
RÁDIÓ SZENTES KHT. 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI feladatainak ellátására. 
 
 
 

Pályázati feltételek: 
 felsőfokú iskolai végzettség, 
 büntetlen előélet, 
 legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
 B kategóriás jogosítvány. 

 
 
Előny: 

 vezetői gyakorlat 
 angol és/vagy német nyelv társalgási szintű ismerete 
 felhasználói szintű számítástechnikai ismeret 

 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

 a pályázó szakmai önéletrajzát, 
 iskolai végzettséget, illetve az egyéb képesítést igazoló oklevél másolatát, 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
 üzleti tervet, 
 a műsorterv és a műsor főbb jellemzőinek bemutatását, kitérve az esetleges tájékoztató- és 

közszolgálati műsorokra, különösen a hírszolgáltató műsorokra vonatkozó elképzelések 
ismertetésére és mindezek időbeli arányára, 

 a tervezett műsorszerkezetet, a közszolgálati műsorszámok közlésére szánt havi átlagos 
műsoridőt, a napi rendszeres híradásra szánt műsoridőt. 

 
 
A megbízás 
 

2007. október 1-től 2012. szeptember 30-ig szól.  
 
 

 
Fizetés: megegyezés szerint. 
 
 
 
A pályázatot Szentes Város Polgármesteréhez kell benyújtani (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) a 
közzétételtől számított 30 napon belül. 
A pályázat elbírálásának határideje: a Képviselő-testület szeptemberi ülése.  
 


