
Szerb Kriztdrsasdg

Vajdas6g Auton6m Tartom6ny

Szabadka v6ros

KOZIGAZGATASI HIVATAL
Iratsz6m: lV-13-11 l-l-I3/2018 - 1

Kelt:2018.02.2t.
24000 Szabadka

Szabads6g tdr 1.

Tel.024-636-101

MUD/SU

A meghirdet6s d6tuma: 2018.02.23.

Jelentkezdsi hatririd6 : 2018.03.12.

Az auton6m tartom6nyokban ds helyi onkormiinyzatokban alkalmazottal<rol sz6l6
torvdny 4. 6s 83. szakasza (az SZK Hivatalos Kozlonydnek 2112016 sztrma), az autonSm
tartom6nyok 6s helyi onkorm6nyzatok szabad munkakd,reinek betciltds6re kozzltett belso 6s
nyilv6nos ptiyhzatok lebonyolit6srir6l sz6l6 korm6nyrendelet 4. szakasz,a (az SZK Hivatalos
Kcizlonydnek 2016. november 30-ai 95 szitma) 6s a Szabadka Viiros Kozigazgatdsi Hivatal6r6l
sz6l6 rendelet (egys6ges szerkezetbe foglalt szoveg) 34. szakasza (Szabadka V6ros Hivatalos
Lapiinak l8l17 6s 30117 szttma) alapjfn akdzigazgat6si hivatal vezetiSjekdzzdteszi az alilbbi

P tI-Y IZ:NTOT UGYINTEZ6I MUNKAKOn nnToLTESERE SZABADKA VARoS
K6 ZIG AZGATASI HIVATALAnIN

I. A hat6s6gi szerv, amelyben a munkakiirt be kell tiilteni:
Szabadka Vfros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabadsrlg t6r 1.

II. A betiiltend6 munkakiir:
Szervezeti 9gys6g:l. ALTALANOS KOzIGAZGATASI ES r6zos ucypr rrrKARSAca; ArraLANos
K1zTGAZGATASI ES KOZos ucvpr szoLGALATA, HELyr roZOsspcEKKEL
MEGBIZOTT RESZI-EG
Munkakiir :' rrrl5l3ll-A HELYI rOzOsspcEKKEL MEGBizorr RESZL,EG vEZEToJE,
vezetf referens szakmai cimmel
Munkakiiri leirr{s:
Megszewezi 6s koordin6lja a rdszleg munk6j6t. Figyelemmel kis6ri az el6ir6sok meghozatal6t 6s
alkalmaz6sht a rdszlegen beliil, BeszttmolSkat, elemz6seke| es tftjekoil.at6sokat kd;it a rcszleg
munk6j6val kapcsolatban. EllStja a helyi kdzossdgek mtikcid6sdnek koordiniidsdval kapcsolatoi
teendoket azftodai iigyvitel terdn. Koordin6lja az onkormdnyzati szervek ds a helyi kciz6ssdgek
kcizotti munk6t. El6terjeszti, ellkdsziti ds kidolgozza a reszleg hat6skcirdbe tartozo okiratok
tewezetet, melyeket azutftn a kdpviselo.testiilet illetve a polgiirmester hoznak meg. Kidol gozza a



helyi ktizossdgek hat6skdr6be ,tartoz6 okiratok tervezetlt. R6szt vesz ,a helyi" kozossdgekhez
kapcsol6d6 plnzngyi terv elokeszftdsdben 6s v, ek
kiad6saival kapcsolatos sz6mviteli ve
tan6csad6i, szakmai, adminis,ztr6ci A
helyi kozossdgek ir6nyit6 szervein ra reszt vesz azok iildsein. Tal6lkoz6k at szervez,

6s rikciddsdvel
A Rdszt'vesz
rat

Felt6telek:
S;;il;i-kpesit6s:Ndgy 6ves kdzdpiskolai vdgzettsdg - IV. fokozatri kiizgazdasdgi, jogi vagy
6ltal6nos szakkdpesitds.
Tov6bbi ismeretek/szakvizsgilk: Teljesitett |llamigazgatdsi szakvizsga. Szimit5gepes ismeretek.
Mun katap a sztalat'. L e gal ftbb cj t 6v s z akm ai mun katap asztal at,
A kivilasztds sorin ellenririzziik:
A helyi dnkorm6nyzatrol sz6l6 torvdny ismeretdt - sz6beli ellen6rzdssel;
A kdltsdgvet6si rendszenol sz6l6 torvdny ismeretdt - sz6beli felmdr6ssel;
Az 6ltal6naskiizigazgatfsi elj6r6sr6l sz6l6 tdrvdny isrneretdt - sz6beli felm6rdssel

III. A munkav6gz6s helye:
Szabadka Viiros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr'1.

IV. A jelentkez6seket az al6bbi cimen kell benyrfijtani:
Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6gt6r I:, a boritdkon tiintessdk fel,
hogymelymunkakcjrbet6ltdsdrep6|y6znak,,,.

V. ,A pdly6zattal kapcsolatos trij6koztatdssal rnegbizott szem6ly:
Sanda Usorac, telefon: 626-797

VI. A munkakiir betiilt6s6nek felt6telei:
hogy a jelolt szerb 6llampolgrir; nagykoni; kordbban nem szrint meg 6llami szervben, auton6m
tartomdnyban vagy 6nkorm6nyzatban, betdltcitt munkaviszonya a munk6b6l eredo
kdtelezettsdgek srilyos megsdrtese miatt, ds nem sztiletett ellene jogeros ftdlet legal6bb hat
h6napnyi bdftonbiintetds letoltdsdre.

VII. A jelentkez6si hatdrid6:
a jelentkezdsi hat6rido 15 nap, amit a Szabadka Viiros Onkorm6nyzatSnak hivatalos honlapj6n
v al6 kozzetdtelt kovet6 napt6 I kel I sz6mitani.

vIII. A palySzatijelentkez6shez az a16bbi bizonyit6kokat kell csatolni:
A piiy6zati jelentkez6shez melldkelt eletrajz az eddigi munkatapasztalat felsorolds6val; az
6llampolg6rs6gi bizonyitviny eredeti pelddnya vagy m6solata; a sziiletdsi anyakonyvi kivonat
eredeti pdld6nya vagy m6solata; a szakkdpesitdst igazol6 oklevdl hitelesftett misolata: az
iilamigazgatfsi szakvizsga teljesitdset igazolo okm6ny eredeti peldhnya vagy hitelesftett
m6solata; a szakmai tapasztalatot igazol6 okm6ny eredeti pdld6nya vagy hitelesftett m6solata
(igazolts, hatftrozat vagy m6s okm6ny, amelybol l6tszik, hogy milyen munkakcirben, milyen
szakkdpesit6ssel ds milyen id6tartamban szerezte a rnunkatap asztalatot). A Beltigyminisztdrium
2018.02.23. ut6n kiadott igazollsa a btintigyi nyilvSntartdsb6l sz6rmazo ad,atol<rbl,
A bizonyit6 okiratokat eredeti pdldrinyban vagy a kozs6gndl, bir6srign6l vagy klzjegyzonel
hitelesitett m6solatban kell benyrijtani.



si'anyaktnyvi kiVonat benyrijthat6 egyszerti
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be szab6lyos, drthet6 6s teljes pSlyfrzati anyagot,
yitdkot, ds akik'eleget tesznek: a meghirdetett
2018:03.14-6t61 vehetnek rdszt. a kitillaszths

sor6n 6rt6kelt tud6sfelm6r6sen, minek pontos idej6r6l a pillySzati anyagban rnegadott
el drhet6 s d geken (te I efo nszdm, cim) I esznek 6rte s ftve.

xI.
Azoknak a p6lydz6knak, akik el6szdr ldtesitenek munkaviszonyt 6[arni, tartominyi vagy
onkorm6ny zati szervb en, pr6ba i d6t kel I telj es iten itik.

XII.
A kdsve benyfjtott, szabillytalan, 6rthetetlen vagy hi6nyos p|lydzati anyagokat, vagy amelyekhez
nem csatoltdk az osszes k6rt okmdny eredeti p€lddnryfit vagy a k<izs.6gndl, b(r6s6gn6l vagy
kdzj egy zondl hitel es itett m6s ol at6t, el I Lsznek utai itva.

A nyilv6nos pillyhzatot a kdzigazgatdsi hivatal vezet6je 6ltal kinevezet bizottsdg fogja
lebonyolitani.

E pLlyLzat Szabadka V6ros Kdzigazgatrisir , Hivatalinak honlapjfn jelenik me& a
http://www.subotica.rs/index/pagelist/lglcplidpage nadel63 cimen, az afta vonatkoz6 6rtesitds
es apillyhzat internetes cime pedig Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatal6nak hirdetotdbldjhn,
az orczhg eg6sz teriiletdn megjeleno Danas napilapban, valamint a helyi Hrvatska rijed lapban 6s
atartomfiny teriiletdn megjelent6 Magyar 5z6 napilapban lesz kozz6t6ve.

viik jogdsz Msc.


