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203. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. 
szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98. – más törvény, 49/99. – más törvény, 34/2001. – más törvény, 
39/2002., 49/2005 – alkotmánybírósági határozat, 79/2005. – más törvény, 81/2005. – más törvény 
helyesbítése és 83/2005. szám – más törvény helyesbítése) 64a. szakaszának 1. bekezdése, Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakasza 1. bekezdésének 7. 
pontja, valamint a Zentai Községi Tanács ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2009. 
szám) 46. szakasza alapján a Zentai Községi Tanács 2012. szeptember 27-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi  

 
HATÁROZATOT 

A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZET ŐJÉNEK FELMENTÉSÉR ŐL 

I. 

A Zentai Községi Tanács SZARVÁK BARÁTI ERIKA igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles 
jogászt, Zenta, Szkopljei utca 5/a alatti lakost 5 évre szóló tisztségbe helyezésének letelte előtt 
személyes kérelmére 2012. október 5-étől felmenti a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
vezetőjének tisztsége alól. 
 

II. 
Ezzel a határozattal a 2012. szeptember 25-én kelt, 02-38/2012-III. számú határozat 
megsemmisítésre kerül. 
 

III. 
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 

I n d o k o l á s: 
 
Az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
48/91., 66/91., 44/98. – más törvény, 49/99. – más törvény, 34/2001. – más törvény, 39/2002., 
49/2005 – alkotmánybírósági határozat, 79/2005. – más törvény, 81/2005. – más törvény 
helyesbítése és 83/2005. szám – más törvény helyesbítése) 64a. szakaszának 1. bekezdése alapján a 
munkaviszony megszűnik a foglalkoztatott, illetve a tisztségbe helyezett személy írásbeli 
felmondása alapján, amelyet a munkaviszony megszűnése napjaként feltüntetett nap előtt legalább 
15 nappal az állami szervet vezető tisztségviselőnek, illetve a tisztségbe helyezésben illetékes 
hatásköri szervnek vagy testületnek kell benyújtania.  
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. 
szakasza alapján a községi közigazgatási hivatal vezetőjét, illetve az egyes közigazgatási hivatalok 
vezetőit nyilvános pályázat alapján, ötévi időtartamra a községi tanács helyezi tisztségbe. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakasza 1. 
bekezdésének 7. pontja alapján a községi tanács tisztségbe helyezi és felmenti a községi 
közigazgatási hivatal vezetőjét. 
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A Zentai Községi Tanács ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2009. szám) 46. szakasza 
alapján a Községi Tanács a hivatalvezetőt felmentheti annak személyes kérésére vagy a község 
statútumával összhangban benyújtott felmentési javaslat alapján. A Községi Tanács köteles a 
kérelemről, illetve a hivatalvezető felmentésére tett javaslatról a kérelemnek, illetve a javaslatnak a 
Községi Tanácshoz való benyújtásának napjától számított 15 napon belül dönteni. 
 
2012. szeptember 19-én Szarvák Baráti Erika, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője a 
Zentai Községi Tanácsnak, a tisztségbe helyezésben illetékes hatásköri szervnek benyújtotta a 
munkaviszony írásbeli felmondását – a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének tisztsége 
alóli, az ötéves időszak letelte előtti, 2012. október 5-ével történő felmentése iránti kérelmet. 
 
2012. szeptember 25-én a Zentai Községi Tanács meghozta a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
vezetőjének felmentéséről szóló határozatot. Ezzel a határozattal Szarvák Baráti Erika írásban 
kifejezett óhajának megfelelően előirányoztuk, hogy munkaviszonya 2012. október 5-én szűnjön 
meg. 2012. szeptember 26-án Szarvák Baráti Erika szóbeli észrevételt tett arra vonatkozóan, hogy 
valójában azt óhajtja, hogy munkaviszonya csak a zentai községi közigazgatási hivatalvezetői 
tisztségből való felmentése után 6 hónappal szűnjön meg, hogy gyakorlatilag eleget lehessen tenni 
az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 
66/91., 44/98. – más törvény, 49/99. – más törvény, 34/2001. – más törvény, 39/2002., 49/2005 – 
alkotmánybírósági határozat, 79/2005. – más törvény, 81/2005. – más törvény helyesbítése és 
83/2005. szám – más törvény helyesbítése) 70. szakaszában foglalt rendelkezéseknek. Hogy eleget 
lehessen tenni Szarvák Baráti Erika valós óhajának, új határozatot kellett hozni, amellyel a 2012. 
szeptember 25-én kelt határozat megsemmisítésre került. 
 
A fentiek alapján a Zentai Községi Tanács a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.  
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: E határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 8 napon 
belül kifogás emelhető a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez.   
 
                                                                  
 
Kézbesítési utasítás: 
 
1. Szarvák Baráti Erika 
2. Személyzeti szolgálat 
3. Számvevőség 
4. Irattár 
 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány   
Zenta Község 
ZENTAI KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 02-40/2012-III 
Kelt: 2012. 09. 27.  
Z e n t a   

 
Ceglédi Rudolf  s.k. 

 
a Zentai Községi Tanács elnöke  
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204. 
 
A szociális védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. szám) 124. szakasza, a 
Zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
9/2011. szám) 11. szakasza, valamint a Zentai Szociális Védelmi Központ 2011. október 26-án 
kelt., Alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 15/2011. szám) 21. szakasza alapján, a Zentai 
Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsága, 2012. október 3-án tartott ülésén, határozatot hozott 
nyilvános 
 

P  Á  L  Y  Á  Z  A  T 
kiírásáról 

a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatójának kinevezésére 
 
 
Az igazgató megbízatása négy évre szól. 
     
A zentai Szociális Védelmi Központ igazgatójává való kinevezés jelöltjének a Munkaügyi 
törvényben előirányzott általános feltételeken kívül az alábbi külön feltételeknek kell eleget tenni: 
-  a Szerb Köztársaság állampolgára, 
- egyetemi végzettségre tett szert a másodfokú tanulmányokon (mesterképző akadémiai 
tanulmányok, specialistaképző akadémiai tanulmányok, specialistaképző szakmai tanulmányok), 
illetve az alapfokú tanulmányok során legalább négy évig tartó időtartamban, és megfelelő 
akadémiai, illetve szakmai titulust szerzett a jogi, közgazdasági, pszichológiai, pedagógiai és 
andragógiai és szociológiai tudományok terén, illetve megszerezte az okleveles szociális dolgozó 
címet, 
- legalább öt év szakmai munkatapasztalatra tett szert, 
- nincs elítélve, és nem folyik ellene  bűnvádi eljárás olyan bűncselekményekért, amelyek 
alkalmatlanná teszik a tisztség betöltésére. 
 
 
A zentai Szociális Védelmi Központ igazgatójává való kinevezés jelöltjének, a jelentkezéshez 
mellékelnie kell a következő eredeti okmányokat vagy azok hitelesített másolatát:  
- anyakönyvi kivonat, 
- állampolgársági bizonylat, 
- képzettségről szóló oklevél vagy bizonylat, 
- munkatapasztalatról szóló bizonylat vagy a munkakönyv hitelesített másolata, 
- büntetlenségről szóló bizonylat, 
- bizonylat arról, hogy nem folyik ellene büntető eljárás illetve nem nyújtottak be ellene vizsgálati 
kérelmet vagy meghatározott vizsgálati cselekmény foganatosítására vonatkozó kérelmet, nem 
emeltek ellene hivatalból üldözendő büncselekményért vádat vádirattal vagy vádindítvánnyal. 
 
 
A zentai Szociális Védelmi Központ igazgatójává  való kinevezés jelöltjének az előírt pályázati  
dokumentáció mellett  a megbízatási időszakra vonatkozó  munkaprogramot is be kell nyújtania.  
 
A pályázat  a  közzétételének   napjától számított  15 ( tizenöt) napig  nyitott.  
 
A hiányos és a késve beérkezett jelentkezéseket az igazgatóbizottság nem veszi figyelembe. 
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A jelentkezéseket (a „ pályázat az igazgató kinevezésére” megjelöléssel ellátva), és  a szükséges 
okmányokat  a következő címre kell küldeni: Szociális Védelmi Központ Zenta,  24400  Zenta,  
Jovan Jovanović Zmaj  u.  37. 
 
A zentai Szociális Védelmi Központ igazgatójának kinevezésére vonatkozó pályázatot Zenta 
Község Hivatalos Lapjában (szerb és magyar nyelven), a Magyar szó napilapban (magyar nyelven), 
a Dnevnik napilapban (szerb nyelven), a zentai Szociális Védelmi Központ hirdetőtábláján (szerb és 
magyar nyelven) és a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatalon keresztül a Poslovi lapban (szerb nyelven) 
kell közzé tenni. 
 
 
 
Kelt. Zentán, 2012. október  3-án                                       Dr. Tari Jenő s.k. 
                                                                                   Az igazgató bizottság elnöke 
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KIADÓ:  Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér .  1. 
Telefon: 024/655-444 
Telefon: 024/655-444 FELELŐS 

SZERKESZTŐ: 

 

Körmöci Károly okleveles jogász, a Zentai KKT titkára 

 

ÉVI 
ELŐFIZETÉS: 

2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell 
fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár. 
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes. 

EGYSZÁMLA-SZÁM: 840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek 

NYOMTATJA: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 

PÉLDÁNYSZÁM 200 db 
 


