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A meghirdetds d6tuma: 2018.02.09.
Jelentkezdsi hat6rid6 : 20 18.02.26.

Az auton6m tartomdnyokban rjs helyi onkorm6nyzatokban' alkalmazottakr6l sz6l6
tcirvdny 4. 6s 83. szakasza (az S7K 2112016. szhmu Hivatalos Kdzlcinye), Az auton6m
tartom6nyok ds helyi onkormdnyzatok szabad munkakoreinek betciltds6re kozzdtett belso ds
nyilv6nos pilyinatok lebonyolft6s6r6l sz6l6 korm6nyrendelet 4. szakasza (az SZK 2016.
november 30-ai 95. sz6mu Hivatalos Kozl<inye) 6s A Szabadka V6ros Kiizigazgat6si Hivatal6r6l
sz6l6hatdrozat (egysdges szerkezetbe foglalt szoveg) (Szabadka V6ros l8ll7. szSmi Hivatalos
Lapja) 34. szakasza, A Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatal6r6l sz6l6 hatdrozatot m6dosit6 ds
kiegdszito hatfuozat (Szabadka V6ros 30117. szilmfi Hivatalos Lapja) alapjdn a Kdzigazgatdsi
Hivatal v ezetoje kdzzdteszi az alilbbi
NYILVANOS PALYAZATOT

UcyrNrnzor nruNKAKoR BEToLTESERE szABADKA vARos
K6 ZTG AZGATASI HIvATALAUaN

I. A hat6sfgi szerv, amelyben a munkaktirt be kell tiilteni:
Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr 1.

II. A betiiltend<i munkakiir:
Szervezeti egys69
1. FELUGYELETI ES ELLENONZPST TITKAR.SAG, FELUGYELETI ES ETLENONZPST

SZOLCALAT

Munkakiir: IIlll0lS KORNYEZETVEDELMI FELUGYELO - gyakorl6 tan6csos szakmai
cimmel- I munkavdllal6
Munkakiiri leirfs:
A feliigSreleti munkakcirbol kev6sbd osszetett feliigyeleti ds ellenrjrzdsi munk6katv6gez. Rdszt
vesz ellen6rzo list6k kdszitdsdben. Ellenorzi az elrendelt intdzked6sek vdgrehajt6s6t ds feliigyelet
mellett vdgrehajt6si elj6r6st
vdgre. Szab6lysdrtdsi bejelentdseket, gazdasdgi
brincselekm6nyekkel ds biinteto elj6rdsokkal kapcsolatos bejelentdseket tesz feliigyeletgyakorl6s

hajt

mellett. Eljdr a benyujtott panaszok alapjhn, t|j
intdzkeddsekrol. valarnint tiilkaztatftsokat
n
-szervekkel
hat6sk<jrrel dsszefligg6, m6s
6s
elvdgzett vizsgdlatokr6l, feli.igyeletgyakor
intdzked6sckrol.

Felt6telek:
Szakmai kdpesitds: Fels6fokf vdgzettsdg, amit legal6bb 240 kreditpontot dr6 BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakir6nyri szakk6pesftdsen szerzett, illetve
legal6bb n6gy dves, egyete4i kdpzdsen szerzett szakmai vagy szakositott :k6pesit6s - a
kornyezetvddelem, kdmiai biotechnika; munkav6delem, technl6giai m6rnciki tudom6ny va[y
e gy 6b m iiszaki-technol 6 giai tudom6nyok ter6n.
Kiegdszito ismeretek/vizsg6k: Teljesftett filamigazgatdsi szakvizsga. Feltigyel6i vizsga.
Sz6mft6gdpes ismeretek.
Hivatalos hasznfiatban ldvo nemzeti kisebbsdgek nyelvdnek ismerete - magas szintii nyelr,tud6s
Szakmai tapasztalat: Legalilbb egy 6v szakmai munkatapasztalat a szakmilban.
A kivrilasztfs sorfn ellen6rizend6:
1. Az ellenorzdsrol ds feliigyeletr6l sz6l6 tdrvdny ismerete
2. A kornyezetvddelemrol sz6l6 torvdny ismerete - sz6ban
3. A hulladekgazd6lkod6sr6l'sz6l6 torvdny ismerete - sz6ban
4. Hivatalos haszn6latban ldvo nemzetisdgi kisebbsdgek nyelvdnek ismerete - szSban
:

III. A munkav6gz6s

helye:

Szabadka Vdros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr

1.

IV. A jelentkez6seket az alfbbi cim,en kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si F{ivatala; Szabadka, Szabadsdg terr1.,
ny i lv6no s p |ly itzat es a pfiy 6zat thr gy 6t kep ezo m unkakcift " .
'

a borft6kon feltiintetni

I

V. A pflydzattal kapcsolatos t6j6koztatdssal megbizott szem6ly:
Usorac Sanda, telefon: 626-797

VI. A munkakiir betiilt6s6nek felt6telei:
hogy a jeldlt szerb 6llampolgdr; nagykorri; kor6bban nem szrint meg 6llami szervben, auton6m
tarlom6nyban vagy onkorm6nyzatban betdltdtt rnunkaviszonya a munk6b6l eredo
kotelezettsdgek srilyos megsdrt6se miatt, 6s nem sziiletett ellene jogeros itdlet legal6bb hat
h6napnyi boftdnbtintetds letolt6sdre.

VII. A jelentkez6si hatfridri:
a jelentkezdsi

hat6rid6 15 nap, amit a Szabadka V6ros Onkorm6nyzatdnak hivatalos honlapj6n
koveto napt6l kell sz6mitani.

v alo kdzzet6telt

VIII. A pfllyhzatijelentkez6shez

az aklbbi bizonyit6kokat kell csatolni:
p6Iydzati jelentkezdshez melldkelt lIetrajz az eddigi munkatapasztalat felsoroliis6val; az
6llampolg6rs6gi bizonylat eredeti pdldrinya vagy m6sol ata; a sziletdsi anyakonyvi kivonat eredeti
pllddnya vagy m6solata; a szakk5pesitdst igazolo oklevdl hitelesftett m6solata; az
tllamigazgatdsi szakvizsga teljesitdsdt igazol6 okm5ny eredeti pelddnya vagy hitelesitett
m6solata; a szakmai tapasztalatot igazol6 okm6ny eredeti p6ld6nya vagy hitelesitett m6solata
(igazol6s, vegzds vagy mds okm6ny, amelyb6l lttszik, hogy milyen munkakcirben, milyen
szakkdpesitdssel ds milyen idotartamban szerezte a munkatapasztalatot); A Beliigyminisztdrium
2018.02.09. ut6n kiadottigazolilsa a biintigyi nyilv6ntarl6sb6l sz6rmaz6 ad,atokr6l.

A

A

bizonyft6,okiratokat eredeti pdldrlnyban vagy a kozsdgndl, si.5r6tn6l vagy kdzjegyzon6l

hitelesftettm6solatbankellbenyrijtani..'
Az SlIampolg6ri bizonyla! 6s a sziiletdsi , anyakonyvi

kivonat beny-(rjthat6'

egyszerii

fdnym6solatban is.

IX. A munkaviszony id6tartama:
Afentemlitettmunkakcirreamutrkav-iszonymeghat.6ro2at1an:idoresz6I..'
...t.

X.,Akivr[taszt6she|ye,napja6sidtipontja:
Azok a jeldltek, akik hat6rid6n belijl ny0jtottak be szab6lyos, drtheto ds teljes p(iyhzati anyagot,
amelyhez csatoltiik az osszes szi.iksdges bizonyitdkot, 6s akik eleget tesznek a meghirdetett
munkakcirhdz szi.iksdges kcjvetelmdnyeknek, 2018.02.28-6t61 vehetnek rdszt akiv|lasztds sor6n

itdkelt

tud5sfelmdr6sen, minek pontos idej616l a p6ly6zati anyagban megadott eldrhet6sdgeken
(telefonsz6m, cfm) lesznek 6rtesftve.

XI.
Azoknak

a pSlyfnol<nak, akik el6szcir l6tesitenek munkaviszonyt rillami, tartom6nyi vagy
onkorm6nyzati szervben, 6 h6napos pr6baidot kell teljesiteniiik.

XII:

A

kdsve benyrijtott, szabiiytalan, drthetetlen vagy hi6nyos pfiy|zati anyagok, illetve azok
pfiyLzati anyagok amelyekhez nem csatoltdk az cisszes k6rt okm6ny eredeti pelddnylt vagy

a

a

kozsdgn6l, bir6s6gn6l vagy kdzje gyzonel hitelesitett mdsolat6t, el lesznek utasitva.

A nyilvdnos p6ly6zatot aKdzigazgatdsi Hivatal vezet6je rcszerol kinevezet P6ly6zati Bizotts6g
fogja lebonyolitani.

E
pLlyizat
Szabadka
V6ros
honlapj6n,
a
http://www.subotica.rs/index/pagelistllg cplidlage node/63 cfmen, Szabadka V6roS
Kdzigazgat6si Hivatal6nak hirdetothblajfin jelenik meg, a nyilv6nos p6ly6zattal kapcsolatos
drtesitds ds a vonatkozo pitlyhzatot megjelenfto honlap cime a Szerb Kdzt6rsasdg egesz teriiletdn
megjelen6 rijs6gokban, a "Danas" napilapban, valamint a "Hrvatska rijed" hetilapban, tovfbb| a
"Magyar 5z6" napilapban lesz kSzzdteve.
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