
 A vagyonjogi ügyészségről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2014/55. 
szám) 51. szakasza és Topolya község Statútuma (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. 
szám) 68. szakaszának 1. bekezdése 15. pontja alapján, Topolya Községi Tanács 2020. 
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 Munkaköri leírás: Jogvédelmi teendők Topolya község vagyonjogait és érdekeit 
illetően. 

 Feltételek: Felsőfokú végzettség a jogtudományok területén, alapképzésen legalább 
240 kreditpont (ESPB) tartamban, mesterképzésen, felsőfokú szakirányú tanulmányokon, 
szakirányú szaktanulmányokon, illetve legalább négyéves alap- vagy szakirányú képzésen, 
igazságügyi vizsga, legalább ötéves munkatapasztalat jogi területen az igazságügyi vizsga 
teljesítését követően, a Szerb Köztársaság állampolgára, a pályázónak korábban nem szűnt 
meg munkaviszonyból eredő kötelesség súlyos megsértése miatt munkaviszonya állami 
szervnél, illetve autonóm tartományi vagy helyi önkormányzati szervnél, továbbá nem ítélték 
jogerősen legkevesebb hat hónapos feltétel nélküli szabadságvesztésre.  

 A megbízatás időtartama és a munkavégzés helye: a megbízatás öt évig tart, a 
munkavégzés helye pedig Topolyán a Tito marsall utca 30. szám alatt van. 

 Jelentkezési határidő: A jelentkezési határidő 15 nap. A határidő a nyilvános 
pályázatnak a Poslovi című kiadványban való megjelenését követő naptól számítódik.  

 A jelentkezések benyújtásának címe: A jelentkezéseket, a nyilvános pályázatban 
foglalt feltételek teljesüléséről szóló bizonyítékokkal, zárt borítékban kell megküldeni az 
alábbi felirattal: „Jelentkezés a Topolya községi vagyonjogi ügyészének hivatalba helyezésére 
szóló pályázatra, Topolya, Tito marsall utca 38. 

 A pályázati jelentkezés tartalma: A pályázati jelentkezés tartalmazza a pályázatról 
szóló adatokat, a személyes adatokat, a lakcímet, a telefonszámot és az e-mail-címet. 

 A pályázati jelentkezéshez az alábbi dokumentumok eredetijét vagy hitelesített 
fénymásolatát (6 hónapnál nem régebbi) kell benyújtani: születési anyakönyvi kivonat, 
állampolgársági bizonyítvány, oklevél a jogi egyetem elvégzéséről, bizonyíték az igazságügyi 
vizsga teljesítéséről, bizonyíték a munkatapasztalatról, okiratok, amelyekkel bizonyítja, hogy 
korábban nem szűnt meg munkaviszonyból eredő kötelesség súlyos megsértése miatt 
munkaviszonya állami szervnél, illetve autonóm tartományi vagy helyi önkormányzati 
szervnél, a belügyminisztérium – rendőrkapitányság bizonylata arról, hogy nem ítélték 
jogerősen legkevesebb hat hónapos feltétel nélküli szabadságvesztésre, az alapfokú vagy 
felsőfokú bíróság bizonylata arról, hogy a jelölt nem áll nyomozás alatt, s hogy nem indítottak 
ellene büntető eljárást.  

 Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
2016/18. szám) 9. és 103. szakaszának rendelkezései előírják többek között, hogy a szerv 
betekintést nyerhet a hivatali nyilvántartásban vezetett tényekről szóló személyes adatokba, 



valamint beszerezheti és feldolgozhatja azokat, kivéve, ha a fél külön kijelenti, hogy az 
adatokat saját maga szerzi be. 

 A hivatali nyilvántartásban vezetett tényekről szóló dokumentumok: állampolgársági 
bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat, a belügyminisztérium – rendőrkapitányság 
bizonylata arról, hogy nem ítélték jogerősen legkevesebb hat hónapos feltétel nélküli 
szabadságvesztésre, bizonylat az igazságügyi vizsga teljesítéséről. A pályázónak a fent 
említett bizonyítékok mellett nyilatkozatot kell küldenie, amelyben választ a két lehetőség 
közül: a szerv szerezze be a hivatali nyilvántartásban vezetett adatokat, vagy ezt a jelölt saját 
maga teszi meg.  

   A nyilatkozat űrlapja megjelenik a Topolya községi vagyonjogi ügyészének hivatalba 
helyezésére vonatkozó nyilvános pályázat mellett Topolya község honlapján, 
www.btopola.org.rs. 

 A pályázati tájékoztatással megbízott személy, 10 és 12 óra között: Bojana Dozet 
Varga, telefon: 064/8624472, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának emberi 
erőforrásokkal foglalkozó alkalmazottja.  

 Megjegyzés: A hiányos és nem időben érkező jelentkezéseket nem vesszük 
figyelembe. 

 E pályázat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton keresztül megjelenik a Poslovi című 
lapban, valamint Topolya község hivatalos honlapján.  

 A jelen hirdetésben hímnemben használt minden kifejezés, fogalom, főnév, melléknév 
és ige megkülönböztetés nélkül a női nemre is vonatkozik.  
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