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A maryarkanizsai kdzs6gi helyi konupcioellenes terv (Maryarkanizsa K0zs6g Hiv. Lapja
l8ll7.sz.) vdgrehajt6sa 6rdek6ben, a magyarkanizsai kd,zs6gi helyi komrpci6ellenes terv alkalmazisit
firyelemmel kis&6 testtlet tagiait megvilasa6 bizotts6g megalakit isrir6l sz6l6 hatdrozat IIl. pontja 6s

a maryarkanizsai k0zs6gi helyi korrupci6ellenes terv alkalmazis6t figyelemmel kis6r6 testiilet tagiait
megviilaszt6 bizottsilg tigyrendi szabiiyzata 2. szakasza alapjen a magyarkanizsai kozs6gi helyi
konupci6ellenes terv alkalmazisat firyelemmel kis6r6 testiilet tagiait megvelasa6 bizottsig a 2.

til6sdn kiirja az al6bbi

NYILT PALYAZATOT
a magrarkanizsai kdzs6gi helyi korrupciticllenes terv alkalmazisit ligyelemmel kis5r6 bizotts6g

tagiainak megvilasztisdra

Fiilhivja a bizottsrig Maryarkanizsa k6zs6g lakossrigrit, hory rillitson jeldlteket a

magyarkanizsai ktizs6gi helyi korrupci6ellenes terv alkalmaz.isit firyelemmel kis6ni bizottsAg (a

tov6bbiakban: bizottsrig) tags6g6ba.
A je16ltnek a bizotts6gbeli tagsiryhoz az alirbbi kdvetelm6nyeknek kell megfelelnie:
I ) politikai prirtban semmilyen tiszt#get nem viselhet;
2) a Komrpci6ellenes Uryn6ks6gr6l sz616 t6rv6ny 6rtelm6ben nem lehet kdzt iszts6gvise16;

3) semmilyen jogcimen nem 6llhat a maryarkanizsai ktizs6gi szervek alkalmaz6siiban (sem

hatirozott, sem hat6rozatlan id6re, sem munkaviszonyon kiviil);
4) nlland6 lak6hellyel Maryarkanizsa kdzseg teriilet€n kell rendelkeznie;
5) btintetlen el66letflnek kell lennie, 6s korrupci6s cselekm6nyek miatt nem folyhat ellene

bir6srigi eljriris.
A je16ltnek be kell nyfjtania:
l) a kititlttttt jelentkez6si lapot (a jelentkez6si lap nyomtaw6nya ernil a link6l tolthet6 le:

http://www.kanj iza.rVuj lap/site/index-sr.html?id= I 45 7)
2') az inebtraizAt
3) illet6kes szervn6l hitelesitett nyilatkozatot amellyel a jelOlt biintet6jogi 6s anyagi jogi

felel6ss6ge teljes tudatdban nyilatkozik, hogy teljesiti az elozo bekezdis I ., 2. 6s 3. pontjfban foglalt
p 6ly iuati fe ltetel eket

4) lak6hely-igazokiLst
5) biintetlen e166letrol kiillitott erk6lcsi bizonyitvriLnyt
6) hat6srigi bizonyiwinl arr6l, hogy komrpci6s cselekmeny miatt nem folyik ellene bir6sdgi

eljiras
7) motiv6ci6s levelet, amely me gvilaszolja az alibbi k6rd6seket:

,,Mi k6szteti ont arra, hory szerepet v6llaljon a helyi komrpcioellenes testiiletben?
Mik6nt v6lekedik a t6rsadalmunkban foly6 komrpci6ellenes kiizdelemr6l?
Szem6lyesen mik6nt jrirulhat hozzA a tirsadalmi korrupci6 probl6mrij6nak megold6sdhoz?'
A melldkletekkel elletott kit6lt6tt jelentkez6si lapot a jel6ltek zirt borit6kban ,,A ktizs6gi

korrupci6ellenes bizottsig tagiaira kiir! nyilr pilyizal - nem nyitand6 ftil" megieldldssel
elkiildhetik postrin a k6vetkez6 cimre: Magyarkanizsa kdzs6g, Konupci6ellenes terv alkalmazis6t
figielemmel kis6r6 testiilet tagiait megvAlaszt6 bizottsig, F6 t6r l, 24420 Magyarkanizsa, vagy
ritadhatjrik a Magyarkanizsai K0zs6gi Ktizigazgatesi Hivatal tiryfelszolgilat6n a 8. sz. iigyf6lasztalnel.



A hiAnyos 6s elk6sett jelentkez6sek az eljdriisban nem vesmek r6szt.

A nyilt p lyiuatot az Uj Kanizsai Ujsrig hetilapban, a magyarkanizsai 6,nkorm6nyzat hivatalos

vilnghnl6s honlapjrin, valamint a Maryarkanixai Kdzsdgi Kdzigazga&isi Hivatal hirdet5Liblijrin kell
kd,zz6tenn i.

Jelentkez6si hatirid6: 2017, mArcius 28.

Huzsv6r Ervin
a magyarkanizsai ktizs6gi helyi

alkalmazisrit ligyelemmel kis6r6 testiilet tagiait


