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A meghirdetds d6tuma: 2A17.12.15.
Jelentkezdsi hat6rido: 20 1 8.0 1 .30.

Az auton6m tartom6nyokban ds helyi onkorm6nyzatokban alkalmazottakr6l sz6l6
torvdny 4. ds 83. szakasza (az SZK Hivatalos Kcizlonydnek 2112016 s;zttma), az auton6m
tartom6nyok ds helyi onkorm6nyzatok szabad munkakoreinek betoltdsdre kozzltett belso ds
nyilv6nos p|lydzatok lebonyolft6s6r6l sz6l6 korm6nyrendelet 4, szakasza (az SZK Hivatalos
Kozlcinydnek 2016. november 30-ai 95 szttma) ds a Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatal6r6l
sz6l6 rendelet (egysdges szerkezetbe foglalt szoveg) 34. szakasza (Szabadka V6ros Hivatalos
Lapiilnak 78117 szfnta), a Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatal6r6l sz6l6 rendelet m6dosft6sa
(Szabadka V6ros Hivatalos I.apjdnak 30117 szdma) alapjfn a kozigazgat6si hivatal vezetoje
kozzeteszi az alilbbi
PALYAZATOT
UcyTNTnZOI MUNKAKoR BEToLTESERE SZABADKA VAROS
KO ZIG AZGATA SI HIVATALAN.q.N

I. A hat6s6gi szerv, amelyben a munkaktirt be kell tiilteni:
Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr 1.

II. A betiiltend6 munkakiir:

1. Szervezeti egys6g:
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TARSADALMI SZERVEZETEKKEL ES MENEKULTEKKEL KAPCSoLAToS
UCYPT RESZLEGE
Munkaktir: rArprozrATAsl ucvprrpl, vALLAsI KOzossEGEKKEL ES MAs
TARSADALMI SZERVEZETEKKEL MEGE1ZOTI UCYNVTPZO _ tAN6CSAd6i SZAKMAi

cimmel- I munkav6llal6
Munkaktiri leirris:

Figyelemmel kisdri ds alkalmazza a tttjekozlathsra, vall6si kdzossdgekre ds m6s tiirsadalmi
szervezetekre vonatkozo jogszab6lyokat. Rdszt vesz a t|jekoztatdsi intdzmdnyek, vall6si
kozossdgek ds m6s t6rsadalmi szervezetek pdnziigyi terveinek kidolgoz6s6ban, nyomon
kcivetes6ben ds rnegval6sitdsftban, Figyelemmel kisdri ds vizsg|lja az 6llapotokat a
t|iekoztaths, a vall6si ds m6s kcizossegek terdn. Saj6t teriiletdn elkdsziti a sziiksdges
elemzdseket, besz6mol6kat, inform6ci6kat ds okirat-javaslatokat a polgfrmester, a v6rosi
tan6es 6s a kdpvisel6-testiilet rcszere. Ellltja a tdjekoztatdssal ds vall6si kozcissdgekhez
kapcsol6d6 piiylzatok szakmai ds adminisztrrici6s feladatait. Nyomon koveti a
thiekoztathshoz, vallilsi ds m6s kozrissdgekhez kapcsol6d6, rjnkorm tnyzati kciltsdgevetdsbol
pdnzelt vagy t6mogatott projektek ds programok megval6sul6s6t.
Killiinleges feltdtelek:
Szakmai k6pesitds: Felsofokti vegzettseg, amit legal6bb 240 kreditpontot dro BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakirlnyu szakkdpesitdsen szerzett,
illetve legakibb n6gy dves egyetemi kdpzdsen szeruett szakmai vagy szakositott kdpesftds - a
t6rsadalomtu dom6nyok ter6n
Tov6bbi ismeretek/szakvizsgilk: Teljesitett |llamigazgatilsi szakvizsga. Szdmit6gdpes
ismeretek.
Mun katap a sztal at : L e gal fhb

h 6ro

m dv szakm ai
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sztal at.

A kivdlaszt6s sorin ellen6rizziik:
A t|iekoztatdsi torvdny ismeretdt - sz6beli felmdrdssel;
A vall6si kdzossdgekrol sz6l6 tdrvdny ismeretdt - sz6beli felmdrdssel;
A kciltsdgvetdsi rendszerrol sz616 torvdny ismeretdt - sz6beli felmdr6ssel;
A Szabadka v6ros ter0letdn miikddo egyhAzaknak ds vall6si kozossdgeknek nyrijtott
eszkozcik odaftdldsdnek m6djdr6l, eljar6s6r6l 6s krit6riumair6l sz5l5 szab\lyzat ismeretdt
sz6beli felmdrdssel.

III. A munkav6gz6s

helye:

Szabadka V6ros Klzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr

l.

IV. A jelentkez6seket az aldbbi cimen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g
hogy mely munkakor betdltdsdre pillydznak.

t6r 1., a boritdkon tiintessdk fel,

V. A p:ilyizattal kapcsolatos thjfikoztatfssal megbizott szem6ly:
Eurii Zelimir, telefon: 626-797

VI. A munkakiir betiilt6s6nek felt6telei:
hogy a jelcilt szerb |llampolgfr; nagykorri; kordbban nem szrint meg 6llami szervben, auton6m
tartom6nyban vagy onkorm6nyzatban betdltdtt munkaviszonya a munk6b6l eredo
kdtelezettsdgek srilyos megsdrtdse miatt, ds nem sziiletett ellene jogeros itdlet legal6bb hat
h6napnyi bdftonbi.intetds letcjltdsdre.

VII. A jelentkez6si hatdrid6:
a jelentkezdsi

hatdrido 15 nap, amit a Szabadka V6ros Onkorm6nyzatlnak hivatalos honlapj6n
v alo kozzdtdtelt koveto napt6 I kel I sz6mitan i.

VIII. A pf'lyizatijelentkez6shez

az aklbbi bizonyit6kokat kell csatolni:
piiydzati jelentkez6shez melldkelt eletrajz az eddigi munkatapasztalat felsorol6s6val; az
6llampolg6rs6gi bizonyitvdny eredeti peldilnya vagy m6solata; a sitil"tdri anyakonyvi kivonat
eredeti p€lditnya vagy m6solata; a szakkdpesftdst igazolo oklevdl hitelesiiett mtsolata: az

A

|llamigazgatdsi szakvizsga teljesit6sdt igazolo okm6ny eredeti peldfinya vagy hitelesitett
m6solata; a szakmai tapasztalatot igazolS okm6ny eredeti pdldfnya vagy hitelesitett m6solata
(igazol6s, hat{trozat vagy m6s okm6ny, amelybol l6tszik, hogy milyen munkakorben, milyen
szakkdpesitdssel ds milyen idotartamban szerezte a munkatapasztalatot). A Beli.igyminisztdrium
2017.12.15. utdn kiadott igazold;sa a btiniigyi nyilvintafittsb<il sz6rmazo ad,atokrol
A bizonyit6 okiratokat etedeti pdld6nyban vagy a kozsdgndl, bfr6s6gndl vagy kozje gyzonel
h itelesitett miisolatban kell benyfj tan i,
Az 6llampolg6ri bizonyftv6ny ds a sziiletdsi anyakonyvi kivonat benyrijthat6 egyszeni
fdnym6solatban is.

IX. A munkaviszony idtitartama:
A fent emlitett munkakorokre a munkaviszony hatlrozatlan id6re sz6l,
X. A kivflasztfs helye, napja 6s id<ipontja:
Azok a jeloltek, akik hat6ridon beliil nyrijtottak be szabillyos, drtheto ds teljes p6Iy6zati anyagot,
amelyhez csatolt6k az osszes sztiksdges bizonyitdkot, ds akik eleget tesznek a meghiideiett
munkakorhoz szi.iks6ges kovetelmdnyeknek, 2018.01.05-dtol vehetnek reszt a kiv6laszi6s sor6n
drtdkelt tud6sfelm6rdsen, minek pontos idejdrol a p|lyfvati anyagban megadott eldrhet6sdgeken
(telefonsz6m, cim) lesznek drtesitve.

xI.
Azoknak

a

p6lydzol<nak, akik eloszor ldtesitenek rnunkaviszonyt 6llami, tartom6nyi vagy
cinkorm6nyzati szervben, 6 h6napos pr6baidot kell teljesiteniiik,

XII.
A kdsve benyrijtott, szabitlytalan, 6rthetetlen vagy hi6nyos p6ly6zati anyagokat, vagy amelyekhez
nem csatoltdk az dsszes kdrt okrn6ny eredeti pllddnydt yagy a kozs6gndl, bir6s6gn6l vagy
kozj egy zond I h itel

A

es

f

tett m6so I atiit, el I esznek utas itva.

nyilv6nos ptiyhzatot

lebonyolitani,

a

kozigazgatdsi hivatal vezetoje

iital

kinevezet bizottsdg fogja

E

pttlySzat Szabadka V6ros Kozigazgatdsi Hivatalfnak honlapj6n jelenik ffieg, a
http://www.subotica.rs lindexlpagelist/lglcplidj age_nod,el63 cimen, u, irru vonatkozo drtesftds
es a piiydzat internetes cime pedie Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatal6nak hirdet 6t6bl6jdn,
az orszdg egdsz teriiletdn megieleno Danas napilapban, valamint a helyi Hrvatska rijed ds a

i hivatal vezetfje

