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A Helyi Korrupcióellenes Terv (HKT) alkalmazását követő munkatestület tagjait kiválasztó 

bizottság a Szabadka Város Helyi Korrupcióellenes Tervének (HKT) elfogadásáról szóló rendelet 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 21/17 száma), a Helyi Korrupcióellenes Terv (HKT) 
alkalmazását követő munkatestület tagjai kiválasztásának feltételeiről, kritériumairól és mércéiről 
szóló szabályzat 4. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 30/17 száma) és A Helyi 
Korrupcióellenes Terv (HKT) alkalmazását követő munkatestület megalakításáról szóló, II-021-
103/2017 számú és 2017.07.31. keltezésű határozat alapján meghirdeti az alábbi 

 
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 
A Helyi Korrupcióellenes Terv (HKT) alkalmazását követő munkatestület tagjainak 

kiválasztására 
 

I.  A PÁLYÁZAT CÉLJA 
 
A pályázatot a Szabadka Város Helyi Korrupcióellenes Terve (HKT) alkalmazását követő 

munkatestület tagjainak kiválasztására hirdetjük meg.  
 
II.  FELTÉTELEK, DOKUMENTÁCIÓ, RÉSZVÉTELI JOG 
 
A Helyi Korrupcióellenes Terv (HKT) alkalmazását követő munkatestület tagjelöltjének az 

alábbi feltételeket kell teljesítenie:  
1. hogy a tagságra pályázó személy nagykorú, és állandó lakhelye Szabadka város területén 

van; 
2. hogy a tagságra pályázó személy nem volt elítélve illetve ellene nem folyik bírósági eljárás 

korrupcióval kapcsolatos cselekmény miatt; 
3. hogy a tagságra pályázó személy nincs munkaviszonyban az önkormányzat szerveiben 

semmilyen alapon (határozott vagy határozatlan idejű munkaszerződéssel, másodállásban, stb.); 
4. hogy a tagságra pályázó személy nem tölt be tisztséget politikai pártban; 
5. hogy a tagságra pályázó személy nem köztisztségviselő, a Korrupcióellenes Ügynökségről 

szóló törvény rendelkezései értelmében. 
 

A pályázóknak a jelentkezési lap mellett a következő iratokat kell benyújtaniuk a 
Bizottsághoz: 

 - kötött formában megírt életrajz, 
- igazolás a rendőrség bűnügyi nyilvántartásából és az illetékes bíróság igazolása arról, hogy a 

pályázó ellen nem folyik korrupcióval kapcsolatos bírósági eljárás, 
- a személyi igazolvány fénymásolata, 
- a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat szerveiben semmilyen alapon 

sincs munkaviszonyban (határozott vagy határozatlan idejű munkaszerződéssel, másodállásban, stb.), 
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy nem tölt be tisztséget politikai pártban, 



	  

	  

- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy nem tölt be köztisztséget, a Korrupcióellenes 
Ügynökségről szóló törvény rendelkezései értelmében, és 

- motivációs levél, amelyben az alábbi kérdéseket kell kötelezően megválaszolni:  
„1) Mi motiválja önt abban, hogy részt vegyen Szabadka Város Helyi Korrupcióellenes Terve 

(HKT) alkalmazásának követésében? 
2) Hogyan látja Ön a korrupcióellenes politikát társadalmunkban és mit javasolna ezzel 

kapcsolatban? 
3) Mivel tudna hozzájárulni a korrupciós probléma megoldásához társadalmunkban?“. 
 

III. HATÁRIDŐK ÉS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  
 

A pályázatra a „Jelentkezési lap a Szabadka város Helyi Korrupcióellenes Terve  (HKT) 
alkalmazását követő munkatestület tagjainak kiválasztására“ adatlapon lehet jelentkezni, amely 
megtalálható Szabadka város www.subotica.rs honlapján, a Pályázatok és hirdetmények rovatban. 

A késve érkezett pályázati anyagokat a Bizottság figyelmen kívül hagyja. 
A munkatestület tagjelöltjeinek véglegesített ranglistáját a Bizottság továbbítja Szabadka 

Város Képviselő-testületéhez, amely dönt a (HKT) alkalmazását követő munkatestület tagjainak 
kiválasztásáról. 

A pályázatra a Subotičke novine, a Magyar Szó és Hrvatska Riječ lapokban, illetve a 
Szabadka város www.subotica.rs honlapján történt közzétételt követő nyolc napig lehet jelentkezni, 
vagyis: 2017.11.24-től 2017.12.02-áig. 

A kitöltött jelentkezési lapokat az iratokkal együtt nyomtatott formában, zárt borítékban kell 
átadni Szabadka Város Ügyfélszolgálatában, vagy postán kell elküldeni a Szabadka, Szabadság tér 1. 
szám címre, „Pályázat a Szabadka város Helyi Korrupcióellenes Terve  (HKT) alkalmazását követő 
munkatestület tagjainak kiválasztására“ jelzéssel.  

A pályázati anyagot nem adjuk vissza. 
A benyújtott pályázati jelentkezések jegyzékét és a Bizottság munkájáról készült 

jegyzőkönyveket közzé kell tenni Szabadka Város Önkormányzatának www.subotica.rs honlapján. 
 

Bővebb tájékoztatást munkanapokon 8,00 és 14,00 óra között lehet kérni a 024/626-884 
telefonszámon. 

  

     A bizottság elnöke 

 Jasmina Stevanović, s.k. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


