
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Kishegyes község 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 
Szám: 111-1/2019-03 
Kelt: 2019. május 7-én 
Kishegyes 
 

Meghirdetés dátuma: 2019.05.07. 

Jelentkezési határidő: 2019.05.23. 

 

Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 4. és 
83. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/201 sz. - egyéb törvény), 
az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek munkahelyeinek betöltésére szolgáló belső 
és nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendelet 12. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 95/2016 
sz.) és Kishegyes község Községi közigazgatásáról szóló határozat 23. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 31/2017 és 17/2018 sz.) alapján, a Községi közigazgatás vezetője meghirdeti a 
következő 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 

VÉGREHAJTÓI MUNKAHELY BETÖLTÉSÉRE KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSÁBAN 

 

I. Munkahely betöltésének szerve: 

Kishegyes község Községi közigazgatása, Kishegyes, Fő u. 32. 

II. Betöltendő munkahely: 

Szervezeti egység: 

Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, építésügyi, környezetvédelmi, kommunális-
lakásügyi osztály 

Munkahely Egyesített eljárás-Technikai dokumentáció ellenőrzésének ügyletei, mint 
tanácsadó,- 1 végrehajtó. 

Munkaköri leírás: ellenőrzi a lokációs feltételek, építési engedélyek, ideiglenes építési 
engedélyek, munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló végzések, használati engedély 
kiadására irányuló kérelmek szerint történő eljárás formális feltételeinek teljesítését, munkálatok 
bejelentését, az objektum konstruktív értelemben vett befejeztének bejelentését, az alap kidolgozása 



befejeztének bejelentését, ellenőrzi az építési engedélyhez szükséges projektkivonatban található 
adatok kiadott lokációs feltételekkel való összehangoltáságát; ellenőrzi az előzetes végzés 
törvénnyel, szabályzatokkal és tervdokumentummal való összehangoltságát; ellenőrzi a 
vázlatprojekt törvénnyel, szabályzattal, tervdokumentummal és lokációs feltételekkel-amennyiben 
kiadták- való összehangoltságát; kidolgozza a lokációs feltételek tervezeteit, ellenőrzi az építési 
engedélyről szóló végzés módosítására és a lokációs feltételek módosítására irányuló kérelmek 
mellé benyújtott dokumentációt; ellenőrzi az ideiglenes építési engedély kiadására irányuló kérelem 
mellé benyújtott technikai dokumentációt; részt vesz a munkaköréhez tartozó elemzések, 
információk és jelentések kidolgozásában; KFI illetékes szolgálatától beszerzi az ingatlanlapok 
másolatát és a tervek másolatát, a közmegbízatás jogosultjaitól a tervezéshez és csatlakozáshoz 
szükséges feltételeket, a telekrendezési illeték magasságáról szóló adatokat és a szükséges 
dokumentációt, hivatali kötelességből; ellenőrzi a kiépített alapok kiadott építési engedéllyel való 
összehangoltságát, kiadja az alap kidolgozásának befejeztéről szóló nyilatkozat átvételéről szóló 
bizonylatokat, beszerzi a telekrendezési illeték magasságáról szóló adatokat; együttműködik a 
közvállalatokkal és egyéb közmegbízatás jogosulttal; ellenőrzi az előzetes végzést a 
településrendezési projekt megállapításánál, a kataszteri parcellák azonosításánál és azok 
határainak felölelésénél, a kataszteri és egyéb tervben szereplő adatok alapján; részt vesz a 
településrendezési projektek meghatározásának eljárásában; ellenőrzi a törvénnyel, tervvel és 
törvénynél alacsonyabb rangú okiratokkal való összehangoltságot és meghatározza a felparcellázási 
projekteket; kiadja a bizonylatot, miszerint a kataszteri parcella az építési övezet határain belül 
vagy azon kívül áll. Egyéb feladatot is ellát, az osztályvezető vagy a vezető megbízása szerint. Az 
osztályvezetőnek és a vezetőnek felel a munkaköréhez tartozó feladatok időbeli és minőséges 
elvégzéséért.   

Feltételek: egyetemi végzettség építészeti területen, általános akadémiai tanulmányokon 
legkevesebb 240 ECTS ponttal, akadémiai mesterképzésen, szakmai mesterképzésen, szakképesítési 
akadémiai tanulmányokon, szakképesítési szakmai tanulmányokon, illetve legkevesebb négy éven át 
tartó általános vagy szakképesítési egyetemi tanulmányokon, államvizsgával rendelkezik, ismeri a 
Kishegyes községben hivatalos használatban lévő nyelveket, hároméves szakmai 
munkatapasztalattal rendelkezik, számítógépes ismeretekkel rendelkezik (MS Office csomag és 
internet).  

A kiválasztási eljárás során a következők ismeretét ellenőrzik: 

- Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016 és 95/2018 
sz. – hiteles értelmezés)- szóbelileg 

- Tervezési és építési törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 81/2009-kiig., 64/2010 – AB 
határozata, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – AB határozata, 50/2013 – AB határozata, 98/2013 – 
AB határozata, 132/2014, 145/2014 és 83/2018 sz.) – szóbelileg 

- А hivatalos nyelvek ismerete, amelyek hivatalos használatban vannak Kishegyes községben –   
szóbelileg 
 

III. Munkavégzés helye: 



Kishegyes, Fő u. 32. 
 
IV. A jelentkezés benyújtási címe: 
Kishegyes község, Kishegyes község Községi közigazgatása, Kishegyes, Fő u. 32., a következő  
megjelöléssel: „nyilvános pályázatra”, ajánlott küldemény formájában, vagy közvetlenül átadni 
Kishegyes község Községi közigazgatása iktatójánál. 
 
V. A nyilvános pályázatról szóló értesítéssel megbízott személy: Dorogi Anita, telefon:  
024/730-010. 
 

VI. Munkahely feltételei: 
Szerb állampolgárság; nagykorúság; a pályázaton részt vevőnek korábban nem szűnt meg 
munkaviszonya állami szervnél, autonóm tartomány vagy helyi önkormányzati egység szervénél 
munkaviszonyból eredő kötelesség súlyosabb megsértése miatt, jogerősen nem elítélt legalább hat 
hónapig terjedő börtönbüntetésre. 

 
VII. A nyilvános pályázatra való jelentkezés benyújtásának határideje a nyilvános 
pályázatról szóló értesítés Politika és Magyar Szó napilapban történő meghirdetésétől számított 15 
nap. 
A nyilvános pályázatról szóló hirdetménnyel kapcsolatos értesítés 2019. május 7-én jelent meg a  
Politika napilapban, valamint 2019. május 7-én  a Magyar Szó napilapban. 

VIII. A pályázatra való jelentkezés mellé benyújtandó bizonylatok:  
Önéletrajzzal és eddigi munkatapasztalat leírásával ellátott jelentkezés; eredeti állampolgársági 
bizonylat vagy annak fénymásolata; eredeti születési anyakönyvi kivonat vagy annak fénymásolata; 
szakképzettséget igazoló diploma hitelesített fénymásolata; az államvizsgáról szóló bizonylat 
eredeti példánya vagy annak hitelesített fénymásolata; a szakmai munkatapasztalatról szóló 
bizonyíték eredeti példánya vagy hitelesített fénymásolata (bizonylatok, végzések és egyéb okirat, 
amellyel bizonyítja, mely munkahelyen, milyen szakképesítéssel és mely időszakban szerezte a 
munkatapasztalatot); azon végzés eredeti példánya vagy hitelesített fénymásolata, miszerint az 
állami hivatalnok besorolt, illetve be nem sorolt. A Belügyminisztérium által, 2019. május 7-ét 
követően kiadott, bűnűgyi nyilvántartásban szereplő adatokról szóló bizonylat. 
Minden bizonyítékot eredeti, vagy község, bíróság vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat 
formájában kell csatolni . 
Az állampolgársági és születési anyakönyvi kivonat egyszerű fénymásolat is lehet. 
 

A próbaidő kötelező minden olyan jelölt számára, aki előzőleg nem állt munkaviszonyban autonóm 
tartomány szerveiben, helyi önkormányzati egységekben, városi községben vagy állami szervnél  6 
hónapig. 
 
IX. Munkaviszony időtartama: 



 Az említett munkahelyen történő munkaviszony meghatározatlan időre szól. 

X. Kiválasztási eljárás lefolytatásának helye, napja és ideje: 

Minden olyan jelölttel, aki időben nyújtotta be, és akinek engedélyezett, érthető és teljes a 
jelentkezése, és csatolt mellé minden szükséges bizonyítékot, és aki eleget tesz a meghirdetett 
munkahely feltételeinek, tudásfelmérést végeznek, amelyet értékelnek a kiválasztási eljárás során, 
és amelyre a kishegyesi községi képviselő-testület helyiségeiben kerül sor, 2019. május 27-től, 
amelyről a jelöltek telefonhívás vagy elektronikus posta útján lesznek értesítve, a jelentkezésben 
feltüntetett számon vagy címen. 

Megjegyzsés: 
A határidőn kívül érkezett, nem engedélyezett, érthetetlen vagy hiányos jelentkezéseket, és azon 
jelentkezéseket, amelyek mellé nem csatolták a szükséges bizonyítékokat, eredeti vagy község, 
bíróság vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat formájában, elutasítják. 
A nyilvános pályázatot a Községi közigazgatás vezetője által kinevezett Pályázati bizottság 
folytatja le. 
 
A jelen pályázat megjelenik Kishegyes község honlapján www.maliidjos.rs, a nyilvános pályázatról 
szóló, és azon honlapról szóló értesítés, ahol a hirdetmény megjelent, pedig a Szerb Köztársaság 
egész területén megjelenő Politika napilapban és magyar nyelven a Magyar Szó napilapban. 

 

         Danilo Dabović 

A Községi közigazgatás vezetője 


