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A közvállalatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 119/12. szám) 29. 
szakaszának 3. bekezdése és Az óbecsei Vodokanal KV igazgatójának kinevezésére irányuló 
nyilvános pályázat végrehajtásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. 
szám) 2. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete meghirdeti 

 
A NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 

AZ ÓBECSEI VODOKANAL KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRE 
négy évig tartó megbízatási időszakra 

 
1. A Közvállalatra vonatkozó adatok 
Teljes ügyviteli elnevezés: Vodokanal Közvállalat Óbecse 
Rövidített ügyviteli elnevezés: Vodokanal KV Óbecse 
Székhely: Danilo Kiš 8/a., Óbecse 
Törzsszám: 08069921 
Adóazonosító szám: 101981142 
Főbb tevékenység kódja: 3600 – víz begyűjtése, áttisztítása és szolgáltatása, 
 
2. Munkahely, amire a nyilvános pályázat vonatkozik: 
Az óbecsei Vodokanal KV igazgatója 
 
3. Feltételek a KV igazgatójának kinevezéséhez: 
1. a jelölt felnőttkorú és munkaképes személy, 
2. a jelölt másodfokú egyetemi végzettségű (mester fokozat, szakirányú továbbképzés, 
szakirányú szakképzés, tudományok magisztere), illetve elsőfokú legalább négyéves gépészeti, 
közgazdasági, jogi, építészeti, technológiai, mezőgazdasági és természeti-matematikai egyetemi 
végzettséggel rendelkezik, 
3. a jelölt nem volt elítélve gazdaság, jogforgalom és hivatali kötelezettség ellen elkövetett 
bűncselekményért, valamint nem mondtak ki ellene biztonsági intézkedést olyan tevékenység 
végzésének betiltására, ami a Közvállalat tevékenységi körébe tartozik és 
4. a jelöltnek van legalább három év munkatapasztalata. 
 
4. A munkavégzés helye: Óbecsén a Danilo Kiš 8/a. szám alatt. 
 
5. Szakképesség, tudás és jártasság, amelyeket osztályoznak az eljárás során, 
ellenőrzésük módja: 
A szakképességet, tudást és jártasságot az eljárás során a jelentkezéshez mellékelt 
dokumentumok megtekintésével és beszélgetés során ellenőrzik. 
 
6. A jelentkezések beterjesztésének határideje: 
a pályázatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzétételétől számított 15 nap. 
 
7. A nyilvános pályázatról tájékoztatást adó személy adatai: 
Vezetéknév és keresztnév: Momčilović Orsolya, Óbecse Község Képviselő-testületének Titkára 
Cím: Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse 



Telefonszám: 064/89-59-047 
e-mail: nacelnik@becej.rs 
Munkaidő: 8-tól 13 óráig 
 
8. A jelentkezések beterjesztési címe: 
Óbecse község, Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse 
Megjelölés: A közvállalatok igazgatóját kinevező bizottság – Vodokanal KV Óbecse  
 
9. A jelentkezéshez mellékelni kell a következő bizonylatokat: 
1. születési anyakönyvi kivonat 
2. szakképesítést igazoló oklevél 
3. kivonat a büntetési nyilvántartásból – az illetékes Rendőrkapitányságról és az illetékes 
gazdasági bíróság bizonylata arról, hogy nem mondtak ki ellene biztonsági intézkedést, amellyel 
betiltják a tevékenység végzését 
4. munkakönyv 
5. szakmai önéletrajz 
6. a Közvállalat megbízatási időszakra vonatkozó fejlesztési terve. 
 
 A bizonyítékok eredeti példányát, illetve a községházán vagy a bíróságon hitelesített 
fénymásolatát kell mellékelni. 
 
10. Megjegyzések: 
 A pályázatra való jelentkezésnek tartalmaznia kell: a jelölt vezetéknevét és keresztnevét, 
lakcímét, a képzettségéről szóló adatokat, adatokat a munkatapasztalat fajtájáról és hosszáról 
azoknak a feladatoknak a rövid leírásával, amelyeket a jelölt a nyilvános pályázatra való 
jelentkezéséig végzett, valamint a feladatokkal járó felelősségek leírását, adatokat a szakmai 
továbbképzésekről és a különböző szakterületekbe sorolható tudásáról. 
 
A nyilvános pályázatot A közvállalatok igazgatóját kinevező bizottság hajtja végre. 
 
A határidő után és hiányosan beérkező jelentkezéseket A közvállalatok igazgatóját kinevező 
bizottság elveti. 
 
A nyilvános pályázatról szóló hirdetést közzéteszik a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, a 
Politika nevű napilapban és Óbecse község honlapján – www.becej.rs. 
 
 


