
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 
MESTO KOMÁRNO 

Komárno , 2015.6.24 

Pályázati eredmény kôzzététele 

a Komárorni városi hivatal elôljárói poszt 
betóltésére a választási bizottság 

2015 június 22-i dóntésérôl 

Komárom Város a kôzérdekben végzett munkáról szóló tóbbszôrôsen módosított 
552/2003 sz. torvény 5. §-a hatályos rendeleteinek értelmében {tovább mint „a kôzérdekben 
végzett munkáról szóló torvény") 2015 május 15-én pályázatot hirdetett a Komárorni városi 
hivatal elôljárói pozíciójának betóltésére 2015 június 10-i jelentkezési határidóvel. 

A pályázatban meghirdetett határidóre a Komárorni városi hivatal elôljárói posztját 
betóltó állásinterjúra a pályázati bizottsághoz négy pályázó kúldte be jelentkezését. Az elóírt 
pályázati feltételeknek mindannyian eleget tettek. 

A pályázati bizottság az állásinterjún részt vett pályázók értékelése alapján nyilvános 
szavazással lefolytatott a kôzérdekben végzett munkáról szóló torvény 5. §-a 6-os 
bekezdése értelmében kótelezó érvényú sorrendet felállítva tett javaslatot Komárom város 
polgármesterének a Komárorni városi hivatal elôljárói poszt betóltésére 

Mgr. Fekete Tamás 

személyében. 

PhDr. Knirs Imre 
a pályázati bizottság elnóke 
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Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 
MESTO KOMÁRNO 

Komárno , 24.6.2015 

Zverejnenie výsledkov 

Výberového konania na obsadenie funkcie prednostu 
Mestského úradu v Komárne 

zo dňa 22. júna 2015 

Mesto Komárno v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov ( dálej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme" 
) dňa 15. mája 2015 vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu Mestského 
úradu v Komárne. Uzávierka prihlášok bola 10. júna 2015. V termíne stanovenom na 
obsadenie funkcie vedúceho odboru do výberového konania boli doručené prihlášky štyroch 
uchádzačov, ktorí splnili kritériá vyhláseného výberového konania a predložili všetky 
požadované doklady. 

Výberová komisia na základe zhodnotenia výsledkov výberového konania v zmysle 
§5 ods. 6 zákona o výkone práce vo verejnom záujme verejným hlasovaním zostavila 
poradie uchádzačov záväzné pri obsadení funkcie prednostu pri Mestskom úrade v Komárne 
a predložila návrh primátorovi mesta Komárno vymenovať do funkcie prednostu 

Mgr. Tomáša Fekete 

PhDr. Imrich Knirs 
predseda výberovej komisie 
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