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ÁLTALÁNOS RÉSZ

1516.

Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzatok foglalkoz-
tatottjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016., 
113/2017., 95/2018., 114/2021., 113/17. szám – más törvény, 95/18. szám 
– más törvény, 86/2019. szám – más törvény, 157/20. szám – más tör-
vény és 123/21. szám – más törvény) 192. szakaszának 3. pontja és 
A Tartományi Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet 
(VAT Hivatalos Lapja, 37/2014. szám) 35. szakasza és 36. szakaszának 
1. bekezdése alapján a Tartományi Kormány a 2022. december 14-én 
megtartott ülésén

TARTOMÁNYI RENDELETET 
HOZOTT 

A TARTOMÁNYI KÖZIGAZGATÁSI SZERVEKBEN ÉS 
A TARTOMÁNYI KORMÁNY SZAKSZOLGÁLATAIBAN 

DOLGOZÓ TISZTVISELŐK SZAKMAI 
TOVÁBBKÉPZÉSÉRŐL ÉS FELKÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 

TARTOMÁNYI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz

A tartományi közigazgatási szervekben és a Tartományi Kormány 
szakszolgálataiban dolgozó tisztviselők szakmai továbbképzéséről 
és felkészítéséről szóló tartományi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 
12/2019. szám) 7. szakaszának 1. bekezdésében törlésre kerülnek a 
következő szavak: „a szakmai továbbképzéshez szükséges eszközök 
mértékét”.

2. szakasz

A 8. szakasz a következőképpen módosul:

„8. szakasz

Az Általános Képzési Program a tisztviselők folyamatos szakmai 
továbbképzésének céljából kerül megvalósításra, a tisztviselőknek pe-
dig lehetővé teszi, hogy olyan új vagy korszerűbb szakmai tudásra és 
készségekre tegyenek szert, amelyek a munkakörükből adódó felada-
tok sikeres ellátásához szükségesek. 

Az Általános Képzési Program felöleli a szakmai továbbképzés, 
valamint a tematikus egységek azon területeit, amelyek valamennyi, 
vagy a legtöbb közigazgatási szerv számára közösek.” 

3. szakasz

A 11. szakasz a következőképpen módosul:

„11. szakasz

A szakmai továbbképzési programok kötelező elemei a következők: 

1) a szakmai továbbképzés területe;
2) a képzési program elnevezése; 
3) készségek, amelyek fejlesztéséhez a szakmai továbbképzés 

hozzájárul;
4) a program és a tematikus egységek leírása; 
5) a program célja;
6) a program célcsoportja.”

4. szakasz

A 16. szakasz a következőképpen módosul:

„16. szakasz

A szakmai továbbképzési programokat szabály szerint a Nemzeti 
Közigazgatási Akadémia által vezetett Előadók és a képzések egyéb 
végrehajtóinak állandó listáján bejegyzett személyek, a tapasztalattal 
rendelkező közigazgatásban dolgozók, valamint a közigazgatási tevé-
kenységek szempontjából jelentős területek szakemberei valósítják 
meg (a továbbiakban: végrehajtók).

A programok végrehajtóit az a szerv választja meg és alkalmazza, 
amely a szakmai továbbképzési programot megvalósítja.”

5. szakasz

A 18. szakasz az 1. bekezdés után új, 2. bekezdéssel bővül, amely a 
következőképpen hangzik:

A program értékelésének általános mércéje az 1-5-ig terjedő skálán 
kifejezett számjegyek, éspedig a következő módon: 

1) Egyes osztályzat (nem kielégítő) – az a program részesül ilyen 
értékelésben, amely nem valósítja meg a tervezett hatásokat, il-
letve az ésszerű elvárásokat; 

2) Kettes osztályzat (kielégítő) – az a program részesül ilyen ér-
tékelésben, amely részlegesen valósítja meg a tervezett hatáso-
kat, illetve az ésszerű elvárásokat; 
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3) Hármas osztályzat (jó) – az a program részesül ilyen értékelés-
ben, amely teljes mértékben megvalósítja a tervezett hatásokat, 
illetve az ésszerű elvárásokat; 

4) Négyes osztályzat (kitűnő) – az a program részesül kitűnő érté-
kelésben, amely az átlagot felülmúlja a tervezett hatások, illet-
ve az ésszerű elvárások megvalósításának vonatkozásában;

5) Ötös osztályzat (rendkívüli) – az a program részesül ilyen érté-
kelésben, amely rendkívül felülmúlja a tervezett hatások, illet-
ve az ésszerű elvárások megvalósítását.

6. szakasz

Jelen rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 151-12/2019-01
Újvidék, 2022. december 14.

Igor Mirović
a Tartományi Kormány elnöke

Megjegyzés:

A jogszabályok és egyéb jogi aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2014., 29/2017. 
és 12/2018. szám) 5. szakasza 2. bekezdésével összhangban, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjában nem tesszük közzé 
a Külön részt.
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ÁLTALÁNOS RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

1516. Tartományi rendelet a tartományi közigazgatási szer-
vekben és a Tartományi Kormány szakszolgálataiban 
dolgozó tisztviselők szakmai továbbképzéséről és fel-
készítéséről szóló tartományi rendelet módosításáról és 
kiegészítéséről

 KÜLÖN RÉSZ

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
KÉPVISELŐHÁZÁNAK ADMINISZTRATÍV ÉS 

MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA

1517. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőhá-
za megbízott segéd-főtitkárának tisztségbe helyezéséről

TARTOMÁNYI KORMÁNY

1518. Határozat az újvidéki székhelyű Vode Vojvodine VKV 
2022. évi gazdálkodási programja módosításának és ki-
egészítésének jóváhagyásáról

1519. Határozat a kilőtt vad és vadászati szolgáltatások 
2023/2024. vadászévi árjegyzékének jóváhagyásáról

1520. Határozat a fácánvad árjegyzékének jóváhagyásáról 

1521. Határozat az újvidéki székhelyű Élelmiszertechnológiai 
Tudományos Intézet Igazgatóbizottsága határozatának 
jóváhagyásáról

1522. Határozat a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazga-
tási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi megbí-
zott altitkári tisztségben végzett tevékenység megszű-
néséről

1523. Határozat a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazga-
tási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi megbí-
zott altitkár tisztségbe helyezéséről

1524. Határozat az újvidéki székhelyű Forum Könyvkiadó In-
tézet Felügyelőbizottsága tagjának felmentéséről

1525. Határozat az újvidéki székhelyű Forum Könyvkiadó In-
tézet Felügyelőbizottsága tagjának kinevezéséről

1526. Határozat a Zentai Közkórház Felügyelőbizottsága el-
nökének és tagjainak felmentéséről

1527. Határozat a Zentai Közkórház Felügyelőbizottsága el-
nökének és tagjainak kinevezéséről

1528. Határozat a Zentai Közkórház Igazgatóbizottsága elnö-
kének és tagjainak felmentéséről

1529. Határozat a Zentai Közkórház Igazgatóbizottsága elnö-
kének és tagjainak kinevezéséről

1530. Határozat a nagybecskereki székhelyű Dr. Boško Vre-
balov Egészségház megbízott igazgatója megbízatásá-
nak megszűnéséről

1531. Határozat a nagybecskereki Dr. Boško Vrebalov Egész-
ségház megbízott igazgatójának kinevezéséről

1883

T A R T A L O M
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1532. Határozat a Vajdasági Onkológiai Intézet megbízott 
igazgatója megbízatásának megszűnéséről

1533. Határozat a Vajdasági Onkológiai Intézet igazgatójának 
kinevezéséről

1534. Határozat a szolidaritási segély odaítélésének vélemé-
nyezése céljából megalakított szakbizottságról szóló 
határozat módosításáról

1535. Határozat az újvidéki székhelyű Gerontológiai Központ 
Igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről

1536. Határozat az újvidéki székhelyű Gerontológiai Központ 
Igazgatóbizottsága tagjának kinevezéséről 

1537. Határozat a nagykikindai székhelyű Gerontológiai Köz-
pont Belső szervezeti felépítéséről és a munkahelyek 
besorolásáról szóló szabályzat módosításáról és kiegé-
szítéséről szóló szabályzat jóváhagyásáról

1538. Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök fel-
használásáról, szám: 401-73/2022-198

1539. Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök fel-
használásáról szóló, 401-73/2022-13-as számú határozat 
módosításáról 

1540. Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök fel-
használásáról szóló, 401-73/2022-29-es számú határozat 
módosításáról 

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI – 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

1541. Határozat német nyelvű állandó bírósági fordító tisztsé-
ge alóli felmentéséről

1542. Határozat a Biológia 3 című, természettudományi-ma-
tematikai irányzatú gimnáziumi harmadik osztályos 
tankönyv szlovák nyelvű fordítása kiadásának és hasz-
nálatának jóváhagyásáról

1543. Határozat a Filozófia 4 című, középiskolai negyedik 
osztályos tankönyv horvát nyelvű fordítása kiadásának 
és használatának jóváhagyásáról

HIRDETŐ RÉSZ

TARTOMÁNYI ENERGETIKAI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG

1544. Határozat a Vajdaság autonóm tartományi iskoláskor 
előtti intézményekben lévő gyermekeknek, valamint az 
általános és középiskolás tanulóknak az energia haté-
kony felhasználására vonatkozó ismeretei elmélyítésé-
nek finanszírozását és társfinanszírozását célzó, a nem 
kormányzati szervezetek és nonprofit intézmények pro-
jektjeire történő 2022. évi vissza nem térítendő eszkö-
zök odaítélésére meghirdetett pályázat módosításáról


