
 
 

A közvállalatokról szóló törvény (“Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 15/2016 és 
88/2019) 30. szakasza és 36. szakaszának 3. bekezdése, valamint az Óbecsei “Vodokanal” 
Közvállalat igazgatójának kinevezésére irányuló nyilvános pályázat lebonyolításáról szóló 

határozat (“Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 9/22) alapján Óbecse Község Képviselő-testülete 

meghirdeti  
 
AZ ÓBECSEI “VODOKANAL” KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRE 

IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 
 

négy évig tartó megbízatási időszakra 
 

1. A Közvállalatra vonatkozó adatok:  
teljes ügyviteli megnevezés: Óbecsei “Vodokanal” Közvállalat,  
rövidített ügyviteli megnevezés: Óbecsei “Vodokanal” KV 
székhely: Danilo Kiš u. 8a, Óbecse 
törzsszám: 08069921; 
adószám: 101981142; 
főtevékenység: 3600 – Vízgyűjtés, - tisztítás, - elosztás 
 
2. Munkahely, amelyre a nyilvános pályázat irányul:  
Óbecse Község által alapított Óbecsei “Vodokanal” Közvállalat igazgatója 
 
3. Feltételek az óbecsei “Vodokanal” Közvállalat igazgatójának kinevezéséhez:  
1. a jelölt felnőttkorú és cselekvőképes személy,  
2. legalább négyéves alapfokú egyetemi képzettség illetve legalább 240 ESPB kreditpont értékű 
felsőfokú alapképzés, mesteri végzettség, speciális egyetemi képesítés, speciális alapfokú 
képesítés vagy speciális szakirányú képesítés,  
3. legalább öt év munkatapasztalat van olyan munkakörben, amelyhez felsőfokú végzettség 
szükséges, az előző szakasz 2. alpontjával összhangban,  
4. a jelöltnek van legalább három év munkatapasztalata a Közvállalat tevékenységi körébe 
tartozó feladatokon,  
5. ismeri a cégvezetés területét,  
6. van munkatapasztalata a munka megszervezésében és a feladatok irányításában,  
7. nem tagja politikai párt szervének illetve felfüggesztették a politikai párt szervében betöltött 
tisztségét,  
8.  nem volt elítélve 6 hónaptól hosszabb börtönbüntetésre,  
9. nem volt kimondva biztonsági intézkedés a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel 
összhangban, mégpedig:  
- pszichiátriai kényszergyógykezelés és őrzés egészségügyi intézményben;  
- pszichiátriai kényszergyógykezelés szabadlábon;  
- kábítószerfüggők kényszergyógykezelése;  
- alkoholisták kényszergyógyítása;  
- foglalkozástól, tevékenységtől, kötelességtől való eltiltás;  
 
4. A munkavégzés helye: Danilo Kiš u. 8a, Óbecse 
 



5. Az igazgatójelölt szakképzettsége, tudása és képességei, amelyek ellenőrzésre 
kerülnek a kiválasztási folyamat során és azok ellenőrzésének módjai: 
Az igazgatójelölt szakképzettségét, tudását és képességeit a jelentkezésben beterjesztett 
jelentkezés adatai és bizonyítékai alapján, írásbeli és szóbeli ellenőrzéssel ellenőrzik, 
összhangban a közvállalatok jogi helyzetét szabályozó törvénnyel, valamint a Közvállalatok 
igazgatói kinevezésének mércéiről szóló rendelettel (“SZK Hivatalos Közlönye”, 65/2016) 
összhangban.  
A jelölt szakképzettségét a jelölt tudásának és képességeinek gyakorlati alkalmazását a 
közvállalat igazgatói teendőinek ellátásában a törvényben meghatározott módon, beszélgetéssel 
vagy írásbeli ellenőrzéssel osztályozzák.  
A jelölt tudását a következők ellenőrzésével mérik fel: egy vagy több terület ellenőrzése, amely 
tevékenység végzésére alapították az óbecsei “Vodokanal” Közvállalatot, illetve más 
tevékenység ismeretét, amelyet ez a közvállalat végez, azon jogszabályok ismerete, amelyek 
szabályozzák a közérdekű tevékenység végzésének módját, a cégvezetés területének ismeretét, 
valamint a munkát szabályozó általános jogszabályok és egy vagy több idegen nyelv ismeretét, 
számítógép kezelésének ismeretét, valamint külön tudásterületek ismeretetét, amiket 
beszélgetés vagy írásbeli ellenőrzés során ellenőriznek.  
A jelölt készségeit a következők ellenőrzésével végzik: analitikus érvelés és logikus 
következtetés, vezetői készségek, szervezői készségek, kommunikációs készségek az 
emberekkel, stratégiai tervezési és igazgatási készség és emberi erőforrások kezelésének 
készsége (a közvállalat működése szempontjából fontos anyagi, pénzügyi, káderügyi és más 
erőforrások kezelése), amiket sztenderd teszteken ellenőriznek.  
6. A jelentkezések beterjesztésének határideje: a pályázatnak a “Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében” való közzétételétől számított 30 nap.  
 
7. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a következőket: a jelölt családi nevét és utónevét, 
születési helyét és idejét, lakcímét, a képzettségére vonatkozó adatokat, adatokat a 
munkatapasztalat fajtájáról és idejéről, a munkák rövid leírásával, valamint a velük járó 
felelősség ismertetésével, illetve a különböző tudásokról és készségekről szóló adatokat.  
 
8. A jelentkezések beterjesztési címe: Óbecse község, Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse. 
Megjelölés: Az Óbecsei “Vodokanal” közvállalat igazgatójának kinevezésére irányuló nyilvános 
pályázatra való jelentkezés,  NEM SZABAD KINYITNI. A Községi Közigazgatási Hivatal a 
beterjesztett, felbontatlan jelentkezéseket továbbítja Óbecse község közvállalatai igazgatói 
megválasztásának nyilvános pályázatát végrehajtó bizottságához.  
 
9. A jelentkezéshez mellékelni kell a következő bizonylatokat:  
1. rövid önéletrajz,  
2. születési anyakönyvi kivonat,  
3. személyi igazolvány hitelesített fénymásolata vagy leolvasott kivonata,  
4. az illetékes Szociális Védelmi Központ igazolását a munkaképességről,  
5. szakképesítést igazoló oklevél,  
6. iratokat, amellyel igazolja a szakmai munkatapasztalatot, a közvállalat feladataival 
kapcsolatos munkatapasztalatot, a cégvezetés területének ismeretét (igazolások, végzések és 
más okiratok, amelyekből látszik, hogy milyen munkakörökben, milyen szakképesítéssel és mely 
időszakban tett szert a munkatapasztalatra),  
7. bűnvádi és anyagi felelősség tudatában adott, a közjegyzőnél hitelesített nyilatkozat arról, 
hogy nem tagja politikai párt szervezetének, illetve nem szünetel a tisztsége a politikai pártban, 



8. az illetékes szerv igazolása, hogy nem volt elítélve legalább hathónapos börtönbüntetés 
letöltésére (a Belügyminisztériumnak a jelölt születési helye vagy lakhelye szerint illetékes 
rendőrkapitányságánál szerzi be),  
9. az illetékes szerv igazolása, hogy nem szabtak ki ellene biztonsági intézkedést a 
bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban, mégpedig:  
- pszichiátriai kényszergyógykezelés és őrzés egészségügyi intézményben;  
- pszichiátriai kényszergyógykezelés szabadlábon;  
- kábítószerfüggők kényszergyógykezelése;  
- alkoholisták kényszergyógyítása;  
- foglalkozástól, tevékenységtől, kötelességtől való eltiltás (a Belügyminisztériumnak a jelölt 
születési helye vagy lakhelye szerint illetékes rendőrkapitányságánál szerzi be),  
10. a jelölt írásbeli nyilatkozata arról a lehetőségről, hogy a szerv szerezze be helyette azokat az 
adatokat, amelyekről hivatali nyilvántartást vezetnek, illetve, hogy ezt ő maga teszi meg. (A 
nyilatkozati űrlap megtalálható Óbecse község honlapján és közzétettük a pályázat 
mellékleteként.)  
A bizonyítékokat eredeti példányban vagy a közjegyzőnél hitelesített fénymásolat formájában 
kell átadni. Bizonyítékként átadhatóak olyan fénymásolatok is, amelyeket 2017. március 1-je 
előtt hitelesítettek az alapfokú bíróságok, illetve a községi közigazgatási hivatalok, a 4., 7., 8. és 
9. pontban foglalt bizonyítékok viszont nem lehetnek a jelen hirdetés közzétételének dátumától 
számított hat hónapnál régebbiek.  
Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (“Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 
18/2018 és 95/2018) 9. és 103. szakaszainak rendelkezései előírják, hogy a szerv többek között 
betekintést végezhet, beszerezheti és feldolgozhatja azokat a személyes adatokat és tényeket, 
amelyekről hivatalos nyilvántartást vezetnek, kivéve, ha az ügyfél kijelenti, hogy azokat ő 
kívánja beszerezni, s ezzel összhangban a pályázat résztvevőinek a pályázati jelentkezéshez 
mellékelniük kell a nyilatkozatot, amellyel kiválasztják a két lehetőség közül az egyiket, tehát, 
hogy a szerv szerezze be helyette azokat az adatokat, amelyekről hivatali nyilvántartást 
vezetnek, illetve, hogy ezt ő maga teszi meg. 
Azok a dokumentumok, amelyekről hivatalos nyilvántartást vezetnek, a következők: születési 
anyakönyvi kivonat, az illetékes szerv igazolása, hogy nem volt elítélve legalább hathónapos 
börtönbüntetés letöltésére és az illetékes szerv igazolása, hogy nem szabtak ki ellene biztonsági 
intézkedést a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban, mégpedig:  
- pszichiátriai kényszergyógykezelés és őrzés egészségügyi intézményben;  
- pszichiátriai kényszergyógykezelés szabadlábon;  
- kábítószerfüggők kényszergyógykezelése;  
- alkoholisták kényszergyógyítása;  
- foglalkozástól, tevékenységtől, kötelességtől való eltiltás.  
 
10. A nyilvános pályázatról tájékoztatást adó személy adatai: Lovasi Latincsity Zsolt, 
Óbecse Község Képviselő-testületének titkára, Óbecse, Felszabadulás tér 2., e-mail: 
skupstina@becej.rs, telefonszám: 064/709-8837, minden munkanapon 9 és 13 h között.  
 
MEGJEGYZÉS: 
 A határidőn túl, hiányosan beérkező és érthetetlenül megfogalmazott jelentkezéseket A 
közvállalatok igazgatóinak megválasztási eljárását végrehajtó bizottság záradékkal elveti, ami 
ellen nem lehet panaszt tenni.  
 



A nyilvános pályázatról szóló hirdetést közzéteszik a “Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében”, 
“Óbecse Község Hivatalos Lapjában”, valamint egy napilapban, ami kapható a Szerb 
Köztársaság egész területén és Óbecse község honlapján – www.becej.rs.  

 
 

 

http://www.becej.rs/

