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A helyi önkormányzatról szóló törvény 56. szakaszának 1. és 3. bekezdése (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény és 2018/47. szám), az 

autonóm tartományok és helyi önkormányzatok alkalmazottairól szóló törvény 95. szakaszának 1. 

bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/1., 2017/113., 2018/95., 2017/113. – másik törvény, 

2018/95. – másik törvény, 2019/86. – másik törvény és 2020/157. – másik törvény szám), az autonóm 

tartományokban és helyi önkormányzatokban lévő munkakörök betöltésére irányuló belső és nyílt 

pályázatok lebonyolításáról szóló rendelet 12. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 2016/95. szám) és Topolya község Statútuma 84. szakaszának 1. és 3. bekezdése (Topolya 

Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján Topolya Községi Tanácsa 2021. március 29-i ülésén 

meghirdeti az alábbi 

 

NYÍLT PÁLYÁZATOT 

TOPOLYA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA VEZETŐHELYETTESI 

TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE 

 

I. A betöltésre váró tisztség az alábbi szervhez tartozik: Topolya Községi Közigazgatási Hivatala, 

Tito marsall u. 30., Topolya 

 

II. A betöltendő tisztség: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának vezetőhelyettese, fokozat: 

tisztség a II. csoportban. 

 

III. 

Munkaköri leírás: Távolléte vagy akadályoztatása esetén feladatainak ellátásában helyettesíti a 

Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét, a törvénnyel, a község Statútumával, a Községi Képviselő-

testület, a Községi Tanács és a Községi Elnök határozataival összhangban; a hivatal vezetőjének 

megbízása nyomán a Községi Közigazgatási Hivatal hatáskörébe tartozó egyéb teendőket is ellát. 

 

Feltételek: felsőoktatását a jogtudományok tudományágban, akadémiai alapképzésen legalább 240 

kreditpont tartamban, mesterképzésen, mesterfokú szakképzésen, akadémiai szaktanulmányokon, 

szakképzési szaktanulmányokon, illetve legalább négyéves alap- vagy speciális képzésen szerezte 

meg, teljesítette az állami szakvizsgát, továbbá legalább öt év munkatapasztalattal rendelkezik 

szakmájában, számítógépes ismeretekkel (MS Office csomag és internet) rendelkezik. A községben 

hivatalos használatban lévő egyik környezetnyelv ismerete.  

 

A tisztségbe helyezés általános feltételei: 

- a jelölt a Szerb Köztársaság nagykorú állampolgára 

- a jelöltet nem ítélték jogerősen legalább hathónapos börtönbüntetésre 

- a jelöltnek korábban állami szervben, illetve autonóm tartomány vagy helyi önkormányzat szervében 

fennállt munkaviszonya munkaügyi kötelességszegés miatt nem szűnt meg 

 

A választási eljárásban az alábbi képességeket, tudást és jártasságot ellenőrzik: 

A helyi önkormányzatról szóló törvény, az autonóm tartományok és helyi önkormányzatok 

alkalmazottairól szóló törvény ismerete, a Topolya Községi Közigazgatási Hivatala munkakörébe 

tartozó terület ismerete, a községi közigazgatási hivatal munkáját szabályozó előírások ismerete, a 

tisztség betöltéséhez szükséges szakmai felkészültség és kommunikációs képességek – a 

jelentkezéshez mellékelt adatokba való betekintéssel és beszélgetéssel, a jelölt számítógépes ismereteit 

a községi közigazgatási hivatal IT-szakembere ellenőrzi, aki erről véleményt ad a pályázati 



bizottságnak, nem ellenőrzik viszont a számítógépes ismereteit annak a jelöltnek, aki írásos 

bizonyítékot mellékel a követelt számítógépes ismereteknek megfelelő képzés sikeres elvégzéséről. 

 

IV. A munkavégzés helye: Topolya, Tito marsall utca 30. 

 

V. A jelentkezés benyújtásának címe: A jelentkezéseket Topolya Községi Közigazgatási Hivatala 

vezetőhelyettesi tisztségének betöltésére vonatkozó nyílt pályázati eljárást lefolytató pályázati 

bizottsághoz kell benyújtani, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalán keresztül, az alábbi címre: 

Topolya Községi Közigazgatási Hivatala, Tito marsall utca 30., személyesen vagy postai úton, az 

alábbi felirattal: „A nyílt pályázatra – a II. csoport tisztségének betöltésére – a Községi Közigazgatási 

Hivatal vezetőhelyettesének tisztségbe helyezése”. 

 

VI. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatással megbízott személy: Nada Mehaković, telefonszám: 

024/715-661 

 

VII. A pályázati jelentkezés benyújtási határideje: A jelentkezés benyújtási határideje a nyílt 

pályázatról szóló értesítésnek a Dnevnik és a Magyar Szó napilapokban való megjelenésétől számított 

15 nap.  

  

VIII. A pályázati jelentkezés tartalmazza: a jelölt család- és utóneve, születési idő és hely, lakcím, 

telefonszám, lehetőség szerint e-mail-cím, a végzettségről szóló adatok, a munkatapasztalat fajtájáról 

és terjedelméről szóló adatok a jelölt által, a pályázati jelentkezés benyújtásáig végzett teendők rövid 

leírásával, adatok a szakmai továbbképzésről és a külön tudásterületekről a munkaköri teendők 

elvégzésére vonatkozóan, amennyiben rendelkezik ilyenekkel (vezetés, kommunikáció, stb.).  

A pályázati jelentkezést a jelöltnek saját kezűleg kell aláírnia. 

 

IX. A jelentkezéshez melléklendő bizonyítékok: 

 a Szerb Köztársaság állampolgársági bizonyítványa   

 születési anyakönyvi kivonat  

 a szakképesítést igazoló diploma 

 az állami szervekben végzendő munkához megkövetelt állami szakvizsga teljesítéséről szóló 

bizonylat (aki igazságügyi vizsgát tett, az az állami szervekben végzendő munkához 

megkövetelt állami szakvizsga teljesítéséről szóló bizonylat helyett az igazságügyi vizsga 

teljesítéséről szóló bizonylatot nyújtja be), 

 a legalább ötéves szakmai munkatapasztalatot igazoló okiratok (olyan igazolás, végzés vagy 

egyéb aktus, amely igazolja, hogy a jelölt a munkatapasztalatot milyen munkakörben, milyen 

szakképesítéssel és mely időszakban szerezte), 

 bizonylat arról, hogy a jelöltet nem ítélték jogerősen legalább hathónapos letöltendő 

börtönbüntetésre (kivonat az illetékes rendőrkapitányság bűnügyi nyilvántartásából, a pályázat 

közzététele utáni keltezéssel) 

 Azon jelöltek esetében, akik állami szervben, autonóm tartomány vagy helyi önkormányzat 

szervében voltak munkaviszonyban, bizonyíték arról, hogy a jelöltnek korábban állami 

szervben, autonóm tartomány vagy helyi önkormányzat szervében fennállt munkaviszonya 

súlyos munkaügyi kötelességszegés miatt nem szűnt meg (a szerv igazolása) 

Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 9. és 103. szakaszának (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 2016/18. szám) rendelkezései előírják, hogy a szerv megtekintheti, beszerezheti és 

feldolgozhatja a hivatali nyilvántartásban vezetett személyes adatokat, kivéve, ha az ügyfél 

kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy ezeket az adatokat maga fogja beszerezni. 

A hivatali nyilvántartásban vezetett adatokról szóló dokumentumok a következők: állampolgársági 

bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat, az állami szakvizsga teljesítéséről szóló bizonyíték, illetve 

az igazságügyi vizsga teljesítéséről szóló bizonyíték. 

A pályázónak a felsorolt bizonyítékokon kívül nyilatkozatot kell benyújtania arról is, hogy melyik 

lehetőséget választja: a hivatali nyilvántartásban vezetett adatokat a szerv szerezze-e be, vagy pedig 

azt a jelölt maga teszi meg. 



 

A nyilatkozat mintája megtalálható Topolya község honlapján. 

 

X. A tisztség gyakorlásának időtartama: A tisztség gyakorlása öt évre szól, a kinevezés napjától 

számítva. 

 

XI. Pályázati Bizottság: Topolya Községi Tanácsának végzésével alakítják meg, a jelentkezés 

benyújtási határidejének leteltét követően lefolytatja a választási eljárást a mellékelt dokumentációba 

való betekintés és a jelölt képességeinek szóbeli ellenőrzése által, de csak azoknak a jelölteknek az 

esetében, akik eleget tesznek a meghirdetett feltételeknek. Azoknak a jelölteknek, akik részt vesznek a 

választási eljárásban, írásos értesítést küldenek a választási eljárás lefolytatásának idejéről és helyéről. 

A választási eljárás lezárultát követően a pályázati bizottság egy, legtöbb három jelöltből álló listát 

készít, amelyet megküld a Községi Tanácsnak, amely a jelöltlista átvételének napjától számított 15 

napos határidőn belül meghozza a jelölt megválasztásáról szóló határozatot.  

 

Megjegyzés: 
Az elkésett, nem megengedett, értelmezhetetlen vagy hiányos jelentkezéseket, valamint azokat a 

jelentkezéseket, amelyekhez nem mellékelték a megkövetelt valamennyi bizonyítékot eredetiben vagy 

hitelesített fénymásolat formájában, a bizottság el fogja utasítani.    

E hirdetés megjelenik Topolya község hivatalos honlapján, www.btopola.org.rs, és a helyi 

önkormányzati egység székhelyén lévő hirdetőtáblán, ami egyben Topolya községi szervének a 

hirdetőtáblája is. 

 

A jelen hirdetés szerb nyelvű szövegében nyelvtani hímnemben kifejezett szakkifejezések magukban 

foglalják a természetes hím- és nőnemet az a személy esetében, akire vonatkoznak.   

 

Szatmári Adrián, s.k. 

Topolya 

Községi Elnöke 
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