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Az auton6m tartom6nyokban ds helyi onkorm6nyzatokban alkalmazottakr6l sz6l6
torvdny 4. ds 83. szakasza (az SZK Hivatalos Kdzliiny6nek 2112016 sz|ma), az auton6m
tartomiinyok ds helyi 6nkorm6nyzatok szabad munkakcireinek betdltdsdre kdzzetett belso ds
nyilv6nos p1,ly|zatok lebonyolitds6r6l sz6l6 korm6nyrendelet 4. szakasza (az SZK Hivatalos
Kozlcinydnek 2016. november 30-ai 95 sz6ma) 6s a Szabadka V6ros Kijzigazgat6si Hivatal6r6l
sz6l6 rendelet (egysdges szerkezetbe foglalt szoveg) 34. szakasza (Szabadka V6ros Hivatalos
Lapj6nak 18/17 ds 30117 sz|ma) alapjdn akdzigazgat6si hivatal vezetoje k6zzeteszi az altbbi

P ALY AZ AT OT UGYINTEZoI MUNKAK6n BET6LTE SBRE SZABADKA VAROS
K,b ZIG AZGATASI HI VATALAnaN

I. A hat6sdgi szerv, amelyben a munkakiirt be kell tiilteni:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabadsdg tdr 1,

II. A betiiltend<i munkakiir:
Szervezeti egys69:
Ad6iigyi Titkdrsdg
Munkaktir: Ill0l0ll Az Ad6iigyi Titk6rs6g titkira fotan6csad6i szakmai cimmel
Munkakiiri leir6s:
A titk6rs6g irdnyitdsa, munk6j6nak megszervezdse, koordin6l6sa ds megtervezdse. A titk6rs6g
jogkordbe tartozo okiratok meghozatala ds al6ir6sa a hivatalvezeto megbizfsth6l. A titk6rs6g
hat6skcjrdvel kapcsolatos jogszab6lyok kovetdse. Szakmai utasit6sok kiad6sa ds a titk6rsdgban
dolgoz6k munk6j6nak ellenorzdse. A titk6rs6g hat6skcjrdbe tartozo teendok tcirv6nyes, szab6lyos
ds id6ben tdrtdno ell6t6sAr6l val6 gondoskod6s A titk6rs6g munkakcirdbe tartozo elemzdsek,
besz6mol6k 4,s t|jekoztat6sok kidolgozfsa. Okirat-tervezetek kidolgoz6sa a kdpviselo-testtilet, a
polg6rmester, a v6rosi tan6cs 6s a kozigazgatilsi hivatal vezetoje rdszdre. Az adok kivetdsdnek,
ellenorzdsdnek ds behajt6s6nak megszervezdse ds kcivet6se. A halasztott tdrlesztds
engeddlyezds6rol val6 dontds a polg6rmester meghatalm aztsa alapj6n. Az ad6alanyok 6ltal



benyfjtott panaszok ds fellebbezdsek tigyeben foly6 elsofokri elj6r6sok lefolytat6sdnak
koordin6l6sa. Az lrvenytelenitett kozigazgatttsi okiratok iigydben folytatott megismdtelt
elj6r6sok kcivetdse ds ir6nyit6sa. Az fitvezetdsek ds visszatdrit6sek ir6nti kdrelmek tigydben hozott
dcjntdsek kovetdse ds ir6nyit6sa. A zdrszhmad6s kidolgozds6nak megszervezdse ds koordin6l6sa.
A titk6rs6gban dolgoz6k munkafeladatainak helyes beoszt6s6r6l val6 gondoskod6s. Sziiksdg
szerint a kozigazgat6si iigyek intdzdse. A tdbbi titk6rs6gokkal folytatott egyiittmfikodds ds a
dol goz6k munk6j 6nak 6rt6kel 6se.

Felt6telek:
Szakmai k6pesit6s: Felsofokri v6gzettsdg, amit legalilbb 240 kreditpontot 6ro BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakirttnyi szakkdpesitdsen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi kdpz6sen szerzett szakmai vagy szakosftott k6pesitds - a
kdzgazdasftgi tud om6nyok teren.
Tovfbbi ismeretek/szakvizsg6k: Teljesitett |llamigazgatdsi szakvizsga. Sz6mft6gdpes
ismeretek.
Mu n kata p asztalat: Le galdbb ot dv szakmai m unkatap asztalat.

A kivilasztds sor6n ellen6rizziik:
A helyi cinkorm6nyzatr6l sz616 tcirvdny ismeretdt - sz6beli ellenorzdssel;
Az adoeljfr6sr6l ds ad6adminisztr6ciorol sz6l6 torvdny ismeret6t - sz6beli felmdrdssel;
A vagyonad6r6l sz6l6 torv6ny ismeretdt - sz6beli felmdrdssel;
A helyi kommun6lis illetdkekrol sz6l6 rendelet ismeretdt - sz6beli felmdrdssel;
A kornyezetvedelmi ktilondij16l sz6l6 rendelet ismeretdt - sz6beli felmdrdssel;
Az titalflnos kdzigazgat6si elj6r6sr6l sz6l6 torvdny ismeretdt - sz6beli felmdr6ssel'
A feli.igyeleti ellenorzesrol sz6l6 torvdny ismeretdt - sz6beli felmdrdssel

III. A munkav6gz6s helye:
Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr l.

IV. A jelentkez6seket az alfbbi cimen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabadsiig ter 1., a borit6kon tiintessdk fel,
hogy mely munkakor betoltdsdre p6lyhznak.

V. A ptilyf zattal kapcsolatos tdj6koztat:{ssal megbizott szem6ly:
Sanda Usorac. telefon: 626-970

VI. A munkakiir bettilt6s6nek felt6telei:
hogy a jelolt szerb 6llampolg6r; nagykorf; kor6bban nem szr.int meg 6llami szervben, auton6m
tarlom6nyban vagy 6nkorm6nyzatban betoltott munkaviszonya a munk6b6l ered6
kotelezettsdgek srilyos megs6rtdse rniatt, ds nem sziiletett ellene jogeros it6let legal6bb hat
h6napnyi bdrtonbtintetds letdltdsdre.

VII. A jelentkez6si hat:lrid6:
a jelentkezdsi hat6rido 15 nap, amit a Szabadka V6ros Onkorm6nyzatdnak hivatalos honlapj6n
v alo kozzetdtelt kdvet6 napt6l kell sz6m itani.

VIII. A pd'lyhzatijelentkez6shez az a16bbi bizonyft6kokat kell csatolni:
A pLlydzati jelentkez6shez melldkelt eletrajz az eddigi munkatapasztalat felsorol6siival; az
6llampolg6rs6gi bizonyltviny eredeti pdld6nya vagy m6solata; a sziiletdsi anyakrinyvi kivonat
eredeti pdld6nya vagy m6solata; a szakkdpesft6st igazol6 oklevdl hitelesitett mdsolata; az
iilamigazgat|si szakvizsga teljesitds6t igazolo okm6ny eredeti peldfunya vagy hitelesitett



m6solata; a szakmai tapasztalatot igazolo okm6ny eredeti pdld6nya vagy hitelesitett m6solata
(igazoI6s, hathrozat vagy m6s okm6ny, amelybol lffiszik, hogy milyen munkakorben, milyen
szakkdpesitdssel ds milyen idotartamban szerezte a munkatapasztalatot). A Beli.igyminisztdrium
2018.03.30. ut6n kiadottigazold;sa a btiniigyi nyilv6ntart6sbol sz6rmaz6 adatokr6l.
A bizonyit6 okiratokat eredeti pdlddnyban vagy a kozsdgndl, bfr6s6gnSl vagy kdzjegyzonel
hitelesftett m6sol atban kel I benyrijtani.
Az 6llampolg6ri bizonyftv6ny ds a sziiletdsi anyakcinyvi kivonat benyrijthat6 egyszeni
fdnym6solatban is.

IX. A munkaviszony id6tartama:
A fent emlitett munkakorokre a munkaviszony hatdrozatlan idore sz6l.

X. A kiv6lasztfs helye, napja 6s id6pontja:
Azok ajeltiltek, akik hat6ridon belii[ nyrijtottak be szab6lyos, drtheto ds teljes p\lydzati anyagot,
amelyhez csatolt6k az osszes szi.ikseges bizonyitdkot, ds akik eleget tesznek a meghirdetett
munkakcirokhdz sziiks6ges kovetelmdnyeknek, 2018.04.18-6t61 vehetnek rcszt a kiv6laszt6s
sor6n dndkelt tud6sfelmdr6sen, minek pontos idejdrol a ptilyLzati anyagban megadott
eldrhetosdgeken (telefo nszdm, cf m) lesznek drtes itve.

XI.
Azoknak a p6lyi.z6llrrak, akik eloszor ldtesitenek munkaviszonyt rillami, tartomlnyi vagy
cinkormdny zati szervben, pr6bai d6t kel I telj es fteniiik.

XII.
A kdsve benyrijtott, szabiiytalan, drthetetlen vagy hi6nyos p6ly6zati anyagokat, vagy amelyekhez
nem csatoltfrk az dsszes kdrt okm6ny eredeti pdld6ny6t vagy a kozsdgndl, bir6s6gnSl vagy
kdzj egy zondl hitel es ftett m6solat6t, el lesznek utasitva.

A nyilv6nos pfiyivatot a kozigazgatftsi hivatal vezetoje 6ltal kinevezet bizotts6g fogja
lebonyolitani.

E ptiyhzat Szabadka V6ros Kozigazgatdsi Hivatal6nak honlapj6n jelenik ffiog, a
http://www.subotica.rs/index/pagelistllgcplid_page_nodel63 cimen, az arra vonatkoz6 drtesftds
es a pfiyLzat internetes cime pedig Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatal6nak hirdet6tfbl6j6n,
az orszttg egdsz teriiletdn megjeleno Danas napilapban, valamint a helyi Hrvatska rijed lapban ds

vdik jogdsz Msc.


