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ÁLTALÁNOS RÉSZ
666.
A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. - egyéb határozat,
37/2016., 29/2017., 24/2019., 66/2020. és 38/2021.) 16. szakaszának 2.)
bekezdése és 24. szakasza alapján, Az oktatási felügyelőségről szóló
törvény (Az SZK Hivatalos Lapja, 27/2018. és 129/2021. szám), a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Titkárság titkára
SZABÁLYZATOT
HOZOTT
A TARTOMÁNYI TANFELÜGYELŐK HIVATALOS
ÖLTÖZÉKÉRŐL
1. szakasz
Jelen szabályzat meghatározza a tartományi tanfelügyelők hivatalos öltözékének kinézetét, részeit, valamint az öltözék használatának
a módját.
2. szakasz
A tartományi tanfelügyelők hivatalos öltözéke női és férfi öltözékből, valamint nyári és téli öltözékből áll.
A női nyári hivatalos öltözéket az alábbiak képezik:
–– klasszikus szabású bézs színű mantil vagy kiskabát/zakó,
–– klasszikus szabású sötétkék színű női szoknya- és/vagy nadrágkosztüm,
–– két darab fehér színű rövid ujjú ing,
–– egy pasztellszínű kendő,
–– bőrcipő
–– fekete színű bőrből készült üzleti táska.
A férfi nyári hivatalos öltözéket az alábbiak képezik:
–– klasszikus szabású bézs színű mantil vagy kiskabát/zakó,
–– klasszikus szabású sötétkék férfiöltöny,
–– két darab fehér színű rövid ujjú ing,
–– bőrcipő.
–– fekete színű bőrből készült üzleti táska.

A női téli hivatalos öltözéket az alábbiak képezik:
–– fekete vagy sötétszürke bőrből vagy szövetből készült téli kabát
vagy kiskabát,
–– klasszikus szabású, fekete színű, női szoknya- és/vagy nadrágkosztüm,
–– két darab fehér színű hosszú ujjú ing,
–– egy pasztellszínű sál,
–– fekete színű bőrcsizma.
A női téli hivatalos öltözéket az alábbiak képezik:
–– fekete vagy sötétszürke, bőrből vagy szövetből készült téli kabát
vagy kiskabát,
–– klasszikus szabású fekete színű férfiöltöny,
–– két darab fehér színű hosszú ujjú ing,
–– bőrcsizma
3. szakasz
A tartományi tanfelügyelő, köteles a törvénnyel összhangban rendeltetésének megfelelően használni a hivatalos öltözéket - a felügyelői
munkakörének teljesítése közben, és kötelezően a felügyelt alanynál
végzett felügyeleti ellenőrzés során, továbbá hogy a hivatali öltözéket
kellő gondossággal és felelősségteljesen használja, valamint hogy ne
változtasson az előírt hivatalos öltözék részein.
Jelen szabályzat 2. szakaszában leírt hivatalos öltözéket, amelyet
a rendelkezésre álló eszközkeretből szereznek be, legfeljebb két évig
használható, a kabát és a kiskabát kivételével, amelyek legfeljebb
négy évig használhatóak illetve ameddig használható állapotban van
és ameddig esztétikailag nem csorbítja az állami közigazgatási szerv
tekintélyét.
4. szakasz
Jelen Szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételének napját követő nyolcadik napon lép hatályba.
TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS
KUTATÁSI TITKÁRSÁG
Újvidék, 2022. április 12.
Szám: 142-031-232/2022-02

dr. Zoran Milošević professzor, s. k.
TARTOMÁNYI TITKÁR

MEGJEGYZÉS:
A jogszabályok és egyéb aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2014., 29/2017
12/2018. szám) 5. szakasza 2. bekezdésének értelmében, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjában nem tesszük közzé a
Külön részt és Hirdető részt.
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KÜLÖN RÉSZ
TARTOMÁNYI KORMÁNY
667. Határozat a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet 2022.
évi pénzügyi terve módosításának és kiegészítésének
jóváhagyásáról
668. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Európai
Ügyek Alapja 2022. évi pénzügyi terve I. módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
669. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Európai
Ügyek Alapja 2022. évi munkaprogramja I. módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
670. Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról, szám: 401-73/2022-76
671. Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról, szám: 401-73/2022-77
672. Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról, szám: 401-73/2022-78
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TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI,
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

ÁLTALÁNOS RÉSZ

666. Szabályzat a tartományi tanfelügyelők hivatalos öltözékéről;

Sorszám
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673. Spanyol nyelvű állandó bírósági fordító felmentéséről
szóló végzés.
TARTOMÁNYI TITKÁRSÁG TARTOMÁNYI
SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI
EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG
674. Határozat az apatini Szociális Központja igazgatójának
kinevezése jóváhagyásáról.
HIRDETŐ RÉSZ
TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI
TITKÁRSÁG
675. A szakmai gyakorlat finanszírozására kiírt pályázat módosítása.
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