
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény 97. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/2007 száma), valamint Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdése 6. 

pontja és a 99. szakasz 3. és 5. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008 – 

javít. és (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján 

 Szabadka Község Képviselő-testületének 2014. február 20-án megtartott 18. ülésén meghozta az 
alábbi 

 

RENDELETET 

A polgári jogvédőről 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Rendelet tárgya 

1. szakasz 

A jelen rendelettel meghatározzuk Szabadka város polgári jogvédője (a továbbiakban: polgári jogvédő) 

kinevezésének feltételeit és tisztsége megszűnésének módját, valamint illetékességét, jogosultságait, és a 
polgári jogvédő ügyekben való eljárásának módját Szabadka város területén. 

A polgári jogvédő hatásköre 
2. szakasz 

A polgári jogvédő a polgárok és jogi személyek jogait védi az államigazgatási szervek és a városi 

közszolgálatok törvénytelen és szabályellenes működésétől, amikor megsértik a városi előírásokat.  
A polgári jogvédő nem vonhatja vizsgálat alá az olyan eljárás elindítása iránti kérelmet, mely Szabadka 
Város Képviselő-testületének, a Városi Tanácsnak a munkájára vonatkozik, kivéve, ha másodfokú 

szervként lép fel a közigazgatási eljárásban, és ha a polgármester munkájára vonatkozik. 
A polgári jogvédő helyzete 

3. szakasz 
A polgári jogvédő független és önálló a munkájában, melyért csak Szabadka Város Képviselő-

testületének tartozik felelősséggel, a jelen rendelettel összhangban. 
Függetlenség a hatásköri tevékenység végzésében 

4. szakasz 
A polgári jogvédőt nem lehet felelősségre vonni vagy megbüntetni véleményének kimondása vagy a 

cselekedetei miatt a jelen rendelettel meghatározott hatáskörének ellátásában. 

 
Kezdeményezés az eljárás elindítására a polgári jogvédő előtt  

 5. szakasz 
A polgári jogvédő a polgárok vagy /és jogi személyek panaszai folytán jár el, akik állítják, hogy a 

közigazgatási szervek okiratával megsértették az emberi és szabadságra való jogaikat, és saját 

kezdeményezésre. 
Eljárás lefolytatása 

 6. szakasz 
A polgári jogvédő köteles az eljárást elfogulatlanul vezetni. 

A polgári jogvédő eljárásának jogalapja 
 7. szakasz 

A hatáskörébe tartozó feladatok végzése közben a polgári jogvédő az Alkotmány, a meghatározott 

nemzetközi szerződések, a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályai, a törvények, a városi 
előírások, az igazságosság, egyenlőség és erkölcs elvei alapján lép fel.  

II. KINEVEZÉSE ÉS TISZTSÉGÉNEK MEGSZŰNÉSE 
Kinevezése és mandátuma 

8. szakasz 

 
A polgári jogvédőt a polgármester javaslatára a Szabadkai Városi Képviselő-testület (a továbbiakban: 
képviselő-testület) nevezi ki, többségi szavazattal.  



A polgári jogvédő mandátuma 6 évig tart, és ugyanaz a személy egymásután legfeljebb kétszer 

választható meg.  

Megválasztásának feltételei 
9. szakasz  

Polgári jogvédővé tiszteletben álló, politikailag elfogulatlan személyt lehet kinevezni, aki a Szerb 

Köztársaság állampolgára, jogi szakvizsgával rendelkező okleveles jogász, aki jogi munkakörben szerzett, 
legalább tíz év munkatapasztalattal rendelkezik, és ismeri a Szabadka város területén hivatalos 

használatban levő nyelveket. 

A polgári jogvédő helyettesei 
10. szakasz 

A polgári jogvédőnek két helyettese.  
A helyettes polgári jogvédők a polgári jogvédő hatáskörébe tartozó olyan teendőket látják el, melyekkel 

az megbízza őket, a polgári jogvédő jogosultságaival.  
A helyetteseket a polgári jogvédő javaslatára a képviselő-testület nevezi ki, 6 éves megbízatási időre, a 

tanácsnokok teljes létszámának többségi szavazatával, ha megfelelnek a jelen rendelet 9. szakaszában 

foglaltaknak. 

Ugyanaz a személy legfeljebb egymásután kétszer választható meg helyettes jogvédőnek. 
Ünnepélyes fogadalomtétel 

11. szakasz 

 
A polgári jogvédő és a helyettes polgári jogvédők mielőtt elfoglalnák tisztségüket, fogadalmat 

tesznek, melynek szövege így szól szerb nyelven:  

''Izjavljujem da ću svoju dužnost vršiti savesno i nepristrasno u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom 
Grada Subotice i da ću štititi prava i sloboda građana/ki, poštujući princip jednakosti pred Zakonom.'' 
A fogadalom szövege horvát nyelven: 
''Prisežem da ću svoju dužnost vršiti savjesno i nepristrano u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom 
Grada Subotice i da ću štiti prava i slobode građana/ki poštujući prinicip jednakosti pred Zakonom''. 
A fogadalom szövege így szól magyarul: 
„Kijelentem, hogy kötelezettségeimet lelkiismeretesen és elfogulatlanul, az Alkotmánnyal, a törvénnyel 
és Szabadka Város Alapszabályával összhangban fogom végezni, és hogy védeni fogom a polgárok jogait 

és szabadságát, tiszteletben tartva a törvény előtti egyenlőség elvét.” 
A polgári jogvédő és a helyettes polgári jogvédők a képviselő-testület előtt tesznek fogadalmat. 

Tisztségek összeférhetetlensége  
 12. szakasz 

A polgári jogvédő és a helyettes polgári jogvédők tisztsége nem egyeztethető össze más köztisztség 

betöltésével vagy szakmai tevékenység gyakorlásával, politikai párttagsággal és más olyan tevékenység 
vagy munka végzésével, mely hatást gyakorolhat önállóságára és függetlenségére.  
A tisztségbe lépése napjával a polgári jogvédő minden más tisztsége és tevékenysége, valamint politikai 

párttagsága megszűnik.  
Megbízatás megszűnése 

13. szakasz 
A polgári jogvédő illetve helyetteseinek tisztsége a megbízatási idő lejártával, saját kérésre, és nyugdíjba 

vonulás vagy felmentés esetén szűnik meg 
A polgári jogvédő illetve helyetteseinek tisztsége megszűnik: 

 a megbízatási idő lejártával, ha nem választják újra, 
 saját kérésre, 
 a munkaképesség tartós elvesztésével, 
 az öregségi nyugdíjba vonulás feltételeinek teljesítésével, 
 ha elveszíti szerb állampolgárságát, 
 ha bűncselekmény elkövetéséért jogerősen legkevesebb 6 hónapos börtönbüntetésre ítélik,  
 ha a jelen rendelet 12. szakaszában foglalt tisztség, tevékenység vagy munka gyakorlását nem 

fejezi be vagy megkezdi a végzését, 
 felmentéssel és 



 halál esetén. 
A jelen szakasz 1. bekezdésének 1-5. pontjáig a tisztség megszűnését a képviselő-testület választási és 
kinevezési bizottsága állapítja meg, és erről értesíti a képviselő-testületet.  

Felmentés 
14. szakasz 

A polgári jogvédő illetve helyettes jogvédők tisztségük alóli felmentésére akkor kerül sor, ha más 
köztisztséget vagy szakmai tevékenységet is ellátnak, melyek ezzel a tisztséggel nem egyeztethetők össze.  

A felmentési eljárás 
15. szakasz 

A polgári jogvédő és helyetteseinek felmentéséről szóló rendeletet a képviselő-testület hozza meg 

többségi szavazattal.  
A polgári jogvédő és a helyettesei felmentésének eljárását a polgármester javaslatára lehet megindítani, 
míg a helyettes polgári jogvédők felmentését kezdeményezheti a polgári jogvédő is.  

III. HATÁSKÖR ÉS JOGOSULTSÁG 
Hatáskör 

16. szakasz 

 
A polgári jogvédő hatáskörénél fogva ellenőrzi a polgárok jogainak tiszteletben tartását, 

megállapítja a közigazgatási szervek és szolgálatok által okiratokkal, cselekedettel vagy mulasztással 

elkövetett jogsértéseket, ha az önkormányzat előírásainak és általános okiratainak megsértéséről van szó. 

 

Tevékenységek 
17. szakasz 

A polgári jogvédő az alábbi munkákat végzi: 
 átveszi és kivizsgálja a panaszokat, melyeket a jelen rendelet 2. szakaszában foglalt szervek 

részéről megsértett emberi jogokra vonatkoznak, 
 saját kezdeményezésére jár el minden olyan esetben, ahol fennáll annak gyanúja, hogy a jelen 

rendelet 2. szakaszában foglalt szervek megsértették az emberi jogokat, 
 figyelemmel kíséri az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi standardok alkalmazását a helyi 

önkormányzat területén, 
 információkat gyűjt különböző forrásokból arról, hogy a a jelen rendelet 2. szakaszában foglalt 

szerv alkalmazza-e az emberi jogokról szóló törvényt és más előírásokat, 
 éves beszámolót készít arról, hogy a jelen rendelet 2. szakaszában foglalt szervek hogyan 

érvényesítik és tartják tiszteletben az emberi jogokat, és alkalmazzák a diszkrimináció-mentesség 

elvét,  
 időszakosan ellenőrzi a jelen rendelet 2. szakaszában foglalt helyi önkormányzati szerv   

munkáját, 
 közvetlenül együttműködik a köztársasági szervekkel és közvetítői szerepet játszik a köztársasági 

közigazgatás területi szervei, a köztársasági hatáskörbe tartozó közmegbízatások ellátói és a 
polgárok között a város területén, 

 büntetőjogi, fegyelmi és egyéb eljárások megindítását kezdeményezi az illetékes szerveknél 

abban az esetben, ha a jelen rendelet 2. szakaszában foglalt helyi önkormányzati szervek 
megsértik az emberi jogokat, 

 az emberi jogok megvalósításáról és tiszteletben tartásáról és az anti-diszkriminációról 

tanácsadást szervez és részt vesz az előkészítésében, 
 kezdeményei és ösztönzi a polgárok képzését az emberi jogok tekintetében, az élet minden 

területén,  
 együttműködik, és tapasztalatot cserél más állampolgári jogok biztosaival, és olyan szervekkel és 

szervezetekkel, melyek az emberi jogok védelmével és fejlesztésével foglalkoznak hazánkban és 
külföldön, 

 médiákkal való együttműködés,  
 közvetítői szerepe van az emberi jogok megsértésére vonatkozó viták békés rendezésében a város 

területén 



 jogában áll részt venni a képviselő-testületi üléseken és munkatestületeinek ülésein, valamint joga 

van részt venni a képviselő-testületi vitákban, ha a hatáskörébe tartozó kérdésekről vitatkoznak.  
 eljárást kezdeményez az alkotmányosság és törvényesség értékelésére az Alkotmánybíróság előtt, 

és más illetékes szerveknél indítványozza a hatáskörébe tartozó új előírások és egyéb okiratok 

meghozatalát és a meglévők módosítását  
 a törvénnyel és a városi előírásokkal összhangban egyéb teendőket is ellát. 
   

A polgári jogvédő kötelező fogadása 
18. szakasz  

Minden városi szerv és városi szolgálat köteles fogadni kérésükre a polgári jogvédőt és helyetteseit 

azonnal, de legkésőbb a kérelem elküldésének napjától számított hét napon belül.  
A közigazgatás és a közszolgálatok kötelezettségei 

 19. szakasz 
A polgári jogvédő kérésére a közigazgatási hivatal és a közszolgálatok kötelesek megadni azokat az 

adatokat és információkat, melyekre szüksége van a hatáskörébe tartozó tevékenységek végzéséhez.  
Állami, szolgálati, üzleti és szakmai titok 

20. szakasz  
A polgári jogvédő és helyettesei kötelesek megőrizni az állami, szolgálati, üzleti és szakmai titkot, 
melyről tisztségük ellátása közben szereztek tudomást, megbízatási idejük lejárta után is. 

Mentesség 
21. szakasz 

A polgári jogvédő és helyettesei ugyanolyan mentességet élveznek, mint a képviselő-testület 
tanácsnokait. 

IV. ELJÁRÁS 
Az eljárás kezdeményezése 

22. szakasz 
A polgári jogvédő saját kezdeményezésére vagy személyi bejelentés alapján indít eljárást, ha a személy 

úgy véli, hogy a jelen rendelet 2. bekezdésében foglalt közigazgatási szervek okiratával vagy 
cselekedetével valamely jogában megsértették.  
Panaszt akkor lehet benyújtani, ha már minden rendes jogi eszközt kimerítettek, vagy ha a panasz tárgyát 

képező aktus ellen nincs rendes jogorvoslati eszköz, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy objektív okai 

voltak a jogorvoslati határidők elmulasztásának, vagy ha a kérelmező számára nagy és helyrehozhatatlan 
kár következhetne be, ha megvárnák a jogorvoslati eljárás befejezését. 

Panasztevő 
23. szakasz 

Minden olyan személy, aki úgy véli, hogy a jelen rendelet 2. szakaszában foglalt államigazgatási szervek 

okiratával vagy cselekményével emberi jogi jogsértést követtek el ellene, panaszt nyújthat be a polgári 

jogvédőnek.  
A jelen rendelet 1. bekezdésében foglalt személy nevében a panaszt benyújthatja az örököse, a törvényes 
képviselője vagy a meghatalmazottja is. 
A jelen rendelet 1. bekezdésében foglalt személy nevében panaszt nyújthat be polgári egyesület vagy civil 

szervezet is, az adott személy beleegyezésével.  
A panasz tartalma 

24. szakasz 
A panaszokat írásban kell benyújtani, különösebb forma nélkül, beleértve az elektronikus kommunikáció 
minden formáját vagy szóban jegyzőkönyvbe mondva a polgári jogvédőnél, és nem kell illetéket fizetni.  
A panasznak tartalmaznia kell: 

 a panasztevő személyes adatait (utónév, vezetéknév, cím), 
 az államigazgatási szerv nevét, melynek a munkájára vonatkozik, 
 a konkrét eset körülményeit, 
 a panaszban foglalt állításokat alátámasztó tényeket és bizonyítékokat és  
 arról szóló adatokat, hogy a panasztevő milyen jogorvoslati eszközöket vett már igénybe. 



A polgári jogvédői szakszolgálat segítséget nyújt a panasztevőknek a panasz megfogalmazásában és 

benyújtásában. 
A panasztétel határideje 

 25. szakasz 
Legkésőbb a panasz tárgyával kapcsolatos legutolsó okirat meghozatalát, illetve átvételét követő egy éven 

belül lehet panaszt benyújtani.  
 Panasz tehető az aktus lezárása előtt is, ha a végleges aktusra való várakozás helyrehozhatatlan kárt 

okozna a panasztevőnek, illetve, ha fennáll az emberi jogok megsértésének veszélye. 
Panasztétel nyelve 

 26. szakasz 
A panaszt szerb nyelven vagy a Város területén hivatalos nyelvhasználatban levő nemzeti kisebbségek 

nyelvén lehet benyújtani. 
Eljárási költségek 

 27. szakasz 
A polgári jogvédőnél folytatott eljárás a panasztevő számára ingyenes. 

Adatok titkossága  
28. szakasz 

A polgári jogvédő előtti eljárás nem nyilvános.  
A polgári jogvédő köteles a mandátuma lejárta után is titokban tartani azokat az adatokat, melyekről a 
munkája során szerzett tudomást. 

A folyamodványt követő eljárási határidő  
29. szakasz 

A polgári jogvédő köteles a panasz benyújtását követő 30 napon belül eljárni. 
A panasz elvetése 

30. szakasz 
A polgári jogvédő elvetheti a benyújtott panaszt, ha megállapítja, hogy: 

 a panasz nem tartalmazza a panasztevő minden személyes adatát, melyek alapján biztonsággal 

meg lehet állapítani a panasztevő kilétét (névtelen panasz), 
 nem tartalmazza a többi előírt adatot, és a panasztevő a megadott határidőn belül azt nem egészíti 

ki, 
 a panasz a köztársasági vagy tartományi szervek munkájára vonatkozik, 
 a panasz a képviselő-testület vagy a polgármester munkájára vonatkozik, 
 ha a jelen rendelet 25. szakaszában foglalt határidő lejárta után nyújtják be, 
 ha megismételt panasztételről van szó, mely nem tartalmaz új állításokat és tényeket, melyek 

alátámasztják a benne foglaltakat, 
 ha a panasztevő nem merített ki minden rendes jogorvoslati eszközt a panasz tárgyával 

kapcsolatosan, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy objektív okai voltak a jogorvoslati határidők 

elmulasztásának, vagy ha a kérelmező számára nagy és helyrehozhatatlan kár következhetne be, 

ha megvárnák a jogorvoslati eljárás befejezését 
A jelen szakasz 1. bekezdésének 1. pontjában leírt helyzetben a polgári jogvédő saját kezdeményezésére 

megindíthatja az eljárást, ha a panaszból ítélve komoly okai vannak az eljárás megindításának.  Ha a jelen 

szakasz 1. bekezdésének 3. pontjában foglalt indokról van szó a polgári jogvédő a panaszt továbbítani 

fogja a köztársasági vagy a tartományi ombudsmannak. 
A polgári jogvédő a jelen szakasz 1. bekezdésének 5. pontjában foglalt eset kapcsán is dönthet az eljárás 

megkezdése mellett, ha úgy ítéli meg, hogy a panaszban leírt helyzet körülményei, a következmények 

súlya vagy más körülmények igazolják az eljárás megindítását.  
Ha elveti a panaszt, a névtelen panaszok kivételével, a polgári jogvédő írásban megindokolja a panasz 

elvetését, és tanácsot ad a panasztevőnek a védelem megvalósításának más lehetőségeiről.  
Az eljárás megindítása 

31. szakasz  
Ha nem veti el panaszt, a polgári jogvédő megindítja az eljárást, és erről értesíti a panasztevőt és az 

államigazgatási szervet, melyre a panasz vonatkozik. 
A panasz megválaszolása 



32. szakasz 
Az eljárás feltételeinek megfelelő panaszról a polgári jogvédő értesíti annak közigazgatási szervnek vagy 
közszolgálatnak a vezetőjét, melynek a munkájára a panasz vonatkozik.  
A tisztségviselő köteles 15 napon belül választ adni a panasz kapcsán.  

A városi szervek és közszolgálatok kötelességei 
33. szakasz 

Minden városi szervnek és közszolgálatnak kötelessége, hogy a polgári jogvédő kérésére rendelkezésére 

bocsássa a hatáskörébe tartozó adatokat és értesítéseket a dokumentumok titkosságára való tekintet 

nélkül, és lehetővé tenni számára a vizsgálati eljárás lefolytatását. 
A szerveknek és közszolgálatoknak kötelessége haladék nélkül a polgári jogvédő kérésére elküldeni neki 

a kért iratok és dokumentumok másolatát. 
A polgári jogvédő bemehet minden helyiségbe, ahol a városi szervek vagy közszolgálatok tevékenységeit 
végzik.  
A polgári jogvédő szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatot kérhet a megválasztott, kinevezett és tisztségbe 

helyezett személyektől, továbbá a vári szervekben és közszolgálatokban dolgozóktól, ha arra szükség van 

az eset megvilágítása és a tényállás megállapítása céljából. 
A 4. bekezdésben foglalt személyek, akiket a polgári jogvédő beidéz az eset megvilágítása, megbeszélése 

a tényállás megállapítása céljából, kötelesek az idézésnek eleget tenni. 
Adatok elküldése 

34. szakasz 
A szervnek, melytől a polgári jogvédő írásban kért adatokat, értesítéseket és magyarázatokat, köteles a 

kért adatokat elküldeni neki az általa meghatározott határidőn belül, ami viszont nem lehet hosszabb 15 
napnál.  
Ha a szerv nem a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt polgári jogvédői kérelemmel összhangban jár el, 

ellenkező esetben a polgári jogvédő értesíti az őket ellenőrző szervet. 
Más személyek, akik az esetről ismeretekkel rendelkeznek  

35. szakasz 
A polgári jogvédő minden olyan személytől kérhet szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatot, akikről 

megalapozottan feltételezhető, hogy ismeretekkel rendelkezik a vizsgált eset körülményeiről.  
A beidézett személy köteles a polgári jogvédő általi idézésnek eleget tenni.  

Megalapozatlan panasz  
36. szakasz 

Ha a polgári jogvédő megállapítja, hogy nem történt jogsértés vagy más szabálytalanság a közigazgatási 
szerv vagy a közszolgálat munkájában, írásban értesíti erről a panasztevőt és a szervet vagy szolgálatot 

melynek a munkáját ellenőrizték.  
Vélemények, javaslatok, indítványok 

37. szakasz 
Ha a polgári jogbiztos megállapítja, hogy a közigazgatási hivatal, illetve a közszolgálatok munkájában 

polgári jogsértés vagy más szabálytalanság történt, megfogalmazza a megfelelő véleményezést, s 
eljuttatja az érintett közigazgatási hivatalnak, illetve a közszolgálatnak az ügyben való eljárására tett 

javaslattal vagy indítvánnyal együtt.  
A közigazgatási hivatal illetve a közszolgálat a véleményezés, javaslat vagy indítvány átvételét követő 15 

napon belül köteles értesíteni a polgári jogvédőt a megtett intézkedésekről.  
Amennyiben a közigazgatási hivatal illetve a közszolgálat nem értesíti a polgári jogvédőt, vagy a polgári 

jogvédő megítélése szerint nem megfelelő intézkedéseket hozott, a polgári jogbiztos értesíti a munkájukat 

ellenőrző szervet, a képviselő-testületet, a polgármestert és a városi tanácsot.  
Ha még akkor sem az indítványnak megfelelően jár el, akkor a polgári jogvédő a tájékoztatási eszközökön 

keresztül értesítheti a közvéleményt.   
A vélemény, javaslat és indítvány tartalma 

38. szakasz 
A jelen rendelet 34. szakaszában foglalt véleményében, javaslatában és indítványában a polgári jogvédő 

az alábbiakat teheti: 
 javasolja az érintett szervnek, hogy ismételje meg az eljárást a javaslatainak figyelembe vételével, 



 javasolja az államigazgatási szervnek, hogy az érintett személynek térítse meg a kárt,amit a szerv 

jogellenes munkája miatt kellett elszenvednie, 
 javasolja az államigazgatási szervnek, hogy ideiglenesen függessze fel a végleges közigazgatási 

aktus végrehajtását, 
 fegyelmi eljárás elindítását javasolja az államigazgatási szerv tisztviselője ellen, akinél 

megállapítást nyert, hogy felelős a polgári jogok megszegésében, vagy aki zavarta a polgári 
jogvédő előtti eljárás lefolytatását, 

 értesíti az illetékes ügyészt a szabálysértési vagy büntetőjogi felelősség elemének meglétéről a 

tisztviselő esetében, a megfelelő eljárás megindítása céljából, 
 javasolja az illetékes szervnek, hogy indítson eljárást a városi tisztségviselő felmentése céljából, 

ha a munkájában szabálytalanságokat állapított meg, mely az emberi és szabadságjogok súlyos és 

rendszeres megsértéséhez vezetett, 
 indítványokat és javaslatokat tesz az államigazgatási szerveknek munkájuk és a polgárokkal való 

kapcsolatuk javítása, fejlesztése érdekében. 
 

Eljárás saját kezdeményezésre 
39. szakasz 

A jelen rendelet 27- 35. szakaszai a polgári jogvédő által kezdeményezett eljárásra is vonatkoznak. 
V. BESZÁMOLÓK 

Éves beszámoló 
40. szakasz 

A polgári jogvédő a képviselő-testületnek évente egyszer, legkésőbb a folyó év márciusáig nyújtja be az 
előző évre vonatkozó beszámolóját a munkájáról, melyben leírja helyi önkormányzati szervek munkájáról 

szóló általános értékelést az emberi és szabadság jogok védelme tekintetében, továbbá az észrevételezett 

mulasztásokat, valamint ezek kiküszöbölésére javasolt intézkedéseket és eljárásokat. 
A jelentés tartalmazza a panaszok számát és struktúráját, a helyi önkormányzati szervek munkájáról szóló 
értékelést az előírások betartása szempontjából, az észrevételezett mulasztásokat és ezek kiküszöbölését, 

valamint egyes államigazgatási szervek és tisztségviselőkre vonatkozó kritikákat és dicséreteket. 
A beszámoló tartalmazhatja egyes előírások módosítására vagy meghozatalára vonatkozó 
kezdeményezést is a hiányosságok kiküszöbölése és a szervek hatékonyabb működése céljából. 
 

Külön jelentések 
41. szakasz 

A polgári jogvédő szükség szerint külön jelentéseket is beadhat a képviselő-testületnek, melyekben 

rámutat a különösen súlyos esetekre, amikor a polgárok jogait megsértették, továbbá az emberi jogok 
szisztematikus megsértésére, vagy a helyi önkormányzati szervek munkájában felmerülő problémákra.  

A jelentés megvitatása 
42. szakasz 

A polgári jogvédő kérésére a képviselő-testület napirendre tűzi a jelen rendelet 37. és 38. szakasziban leírt 
jelentéseket, és az első következő ülésen megvitatja. 
A polgári jogvédő beszámolóiról nem kell döntést hozni, csak megvitatni.  

Jelentések közzététele 
43. szakasz 

A polgári jogvédő beszámolói megjelennek Szabadka Város Hivatalos Lapjában és a város honlapján.  
VI. SZAKSZOLGÁLAT ÉS A MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Szakszolgálat 
44. szakasz 

A polgári jogvédő megalakítja a szakszolgálatot a szakmai és adminisztratív-technikai feladatok 

végzésére. 
A polgári jogvédő meghozza a szakszolgálat megszervezéséről és a munkahelyi besorolásról szóló 

általános okiratot.  
A polgári jogvédő bizonyos hatásköröket átruházhat bizonyos szakemberekre, hogy végezzék el a 
nevében.  



A munkához szükséges eszközök 
45. szakasz 

A polgári jogvédő munkájához szükséges eszközöket a városi költségvetésben kell biztosítani. 
A terjedelmet és a szerkezetet a polgári jogvédő javasolja.  
Az illetékes városi szerv köteles a költségvetési rendelet-javaslatba belevegye a polgári jogvédő által 

meghatározott minimális költségeket.  
Munkabér 
46. szakasz 

A polgári jogbiztos és a szakszolgálat alkalmazottai munkabérre jogosultak és egyéb munkaviszonyból 
eredő jogok is megilletik, a helyi önkormányzati szervekben dolgozók munkaviszonyára és bérére 

vonatkozó előírásoknak megfelelően. 
A polgári jogvédő és a helyettes polgári jogvédők munkabérének elszámolása a városi közigazgatási 
hivatal vezetője részére megállapított koeficiens alapján történik.   
A polgári jogvédői szolgálat alkalmazottainak bére, juttatásai és más személyi jövedelme a szakszolgálat 

megszervezéséről és a munkahelyi besorolásról szóló általános okirattal vannak meghatározva. 
VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

47. szakasz 
Jelen rendelet hatályba lépésével érvényét veszíti a polgári jogbiztosról szóló határozat  (Szabadka Város 

Hivatalos Lapjának 29/08)  száma. 

48. szakasz 
Azok a személyek, akik a jelen rendelet hatályba lépéséig betöltötték a polgári jogvédői vagy helyettes 

jogvédői tisztséget, továbbra is tisztségben maradnak, a jelen rendelet alapján történő megválasztásig, 
illetve kinevezésig. 

49. szakasz 
Jelen rendelet Szabadka Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 

hatályba. 
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