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Az auton6m tartom6nyokban 6s helyi dnkorm6nyzatokban alkalmazottakr6l sz6l6
torvdny 4. ds 83. szakasza (az SZK Hivatalos Kdzlciny6nek 2112016 szdma), az auton6m
tartom6nyok ds helyi cinkorm6nyzatok szabad munkakdreinek betciltds6re klzzetett belso ds

nyilv6nos ptiydzatok lebonyolit6s6r6l sz6l6 korm6nyrendelet 4. szakasza (az SZK Hivatalos
Kozlonydnek 2016. november 30-ai 95 szdma) ds a Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatal6r6l
sz6l6 rendelet (egysdges szerkezetbe foglalt szdveg) 34. szakasza (Szabadka V6ros Hivatalos
L'apj|nak 18/17 ds 30117 sz6ma) alapj6n akdzigazgat6si hivatal vezetoje kozzeteszi az altbbi

I> ALY AZAT OT UGYINTEZOI MUNKAKoROK BETOLTESERE SZABADKA VARO S
K6 ZIG AZGATASI HIVATALAnaN

I. A hat6s6gi szerv, amelyben a munkakiirtiket be kell ttilteni:
Sizabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr 1.

II. A betiiltendti munkakiiriik:

Sizgrvezeti egvs6g:
1. Altal6nos Kozigazgat6si ds Kozds Ugyek Titk6rs6ga, Kdpviselo-testtileti Ugyek Szolgillata
Munkakiirz III1ll0lI a Kdpviselo-testiileti Ugyek Szolgd'latinak vezetoje dn6ll6 tan6csad6i
szakmaicimmel
l4unkakiiri leirds:
Elokdszfti ds koordin 6lja a vdrosi kdpviselo-testiilet elnokdnek tevdkenysd geit (az anyagok
begytijtdse, elemzoi feladatok, a tevdkenysdgek megszervezdse). Rendszeresen kdveti 6s begyrijti
a kdpviselo-testi.ilet mrikcjddsdre vonatkoz6 inform6ci6kat. Rdszt vesz a kdpvisel6-testiilet
elnokdnek kiilfbldi alanyokkal folytatott egyiittmrikodds6vel kapcsolatos tevdkenysdgekben
(nemzetkozi tevdkenysdgek, region6lis ds hat6ron ftnyril6 kapcsolatok, kdtoldali ds tdbboldali
egyUttmfikoddsek) ds gondoskodik a kisdroanyagokr6l (hivatali feljegyzdseket kdszit a
kdpviselo-testi.ileti elnok ds a ktilloldi kdpviselok talfikoz6in). Rdszt vesz a kdpviselo-testtileti



erlnok sajt6szerepldseinek el6kdszit6s6ben. Kidolgozza 6s felterieszti a kdpviselotestiilet
kdltsdgvetdsdt, koveti ds ellenorzi annak teljesiil6sdt. hSnyitja ds ellen6rzi a k6pviselo-testi.ilet
cdljait szol9616 beszerz6seket. KoordinSlja ds ellenorzi a kdpviselo{estiileti anyagok elektronikus
rnegoszt6s6t a tan6csnokokkal, valamint a Szabadka V6ros Hivatalos LapjSnak el6kdszit6sdvel,
cissze6llit6s6val ds kozzetetelevel kapcsolatos teend6ket. Elj6r a kozdrdekri inform6ci6khoz val6
szabad hozzhfdres iritnt a kdpviselo-testi.ilethez benyrijtott kdrelmek tigydben. Koordin6lja ds

sztiksdg szerint mriszakilag \tdolgozza a kdpvisel6-testi.ileti anyagokat (az anyagok
rendszerezdse, a munka koordin6l6sa az illetdkes titk6rs6gok, a kdpviselo-testiilet ds a
fbrdft6szolg6lat kozdtt, az anyagok kinyomtat6sa 6s el6kdszitdse a k6pvisel6-testtileti iildsekre,
azokkezbesft6se).
Itelt6telek:
Sizakmai kdpesit6s: Felsofokf vegzettsdg, amit legal6bb 240 kreditpontot dro BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterk6pzdsen vagy szakir6nyf szakkdpesit6sen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi kdpzdsen szerzett szakmai vagy szakositott kdpesitds - a jogi vagy
kozgazdas6gi tudom6nyok terdn.
llov6bbi ismeretek/szakvizsgdk: Teljesitett |Ilamigazgat6si szakvizsga. Szdmft6gdpes ismeretek.
l\z cjnkormitnyzat tertjletdn hivatalos hasznfiatban l6v6 kisebbsdgi nyelvek kdz6pfokf ismerete.
I'zIu n katap a sztalat : L e galftbb ot dv s zakm ai m unkatap asztal at.
l\ kiv6laszt6s sorfn ellen6rizziik:
Sizabadl<a V6ros Kdpvisel6-testi.ilete iigyrendjdnek ismeret6t - sz6belileg
Sizabadka v6ros alapszabillydnak ismeretdt - sz6belileg
A helyi onkorm6nyzatrol sz6l6 torvdny ismeret6t - sz6beli ellenorz6ssel;
A nemzeti tan6csokr6l sz6l6 torvdny ismeretdt - sz6belileg
l\ kozdrdekri adatokhoz val6 szabad hozz|ferdsrdl sz6l6 tdrvdny ismeret6t - sz6beli felmdrdssel
A Szabadka V6ros Onkorm6nyzata teriletdn hivatalos haszn5latban 1dv6 kisebbsdgi nyelvek
ismeretdt - sz6beli felmdrdssel

1. Altal6nos Kozigazgat6si ds Kozos Ugyek Titk6rs6ga, a Polg6rmesteri Kabinettel Kapcsolatos
Ugyek Szolg|lata
Munkakiirz IIIl2l013
l/Iunkakiiri leirds:

Protokol I -ti gy intezo, tan6csad6i szakmai cimme I

Illld.rtia a protokoll6ris tigyekkel kapcsolatos operativ ds szakmai teendoket a polg6rmester, a
kdpvisel6-testiileti elncjk ds helyetteseik rdszdre. Hivatalos levelezdst folytat. Gondoskodik a
rendezvdnyek, ta16,lkoz6k, iildsek, megbeszdldsek ds hivatalos utak megszervezdsdrot a
polg6rmester, a kdpviselo-testiileti elndk ds helyetteseik rdsz6re. Ell|tja a protokoll6ris jellegii
tt:endoket, mint a venddgek elsz6ll6so16sa, areprezentdci6, aj6nddkok, tolm6cs biztosit6sa,
F elt6telek:
Szakmai kdpesitds:Felsofokri vegzetts€g, amit legalilbb 240 kreditpontot dro BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakirinyt szakkdpesitdsen szerzett, illetve
lr:gal6bb ndgy dves egyetemi kdpzdsen szeruett szakmai vagy szakosftott kdpesitds - jogi vagy
kdzgazdas|gi szakon.
l'ov6bbi ismeretek/szakvizsgttk: Teljesitett fllamigazgathsi szakvizsga. Egy idegen nyelv
ismerete.
Sz6mit6gdpes ismeretek.
.Arz onkormfinyzat teri.iletdn hivatalos hasznflatban ldvo kisebbsdgi nyelvek kozdpfokf ismerete
kovetelmdny.
Mun kat ap a sztal at : L e gal 6bb h 6r o m dv s z akm ai m unkat ap a sztal at.
.d kivdlaszt6s sorf n ellen6rizziik:



.r\ Szabadka v6ros polg6rmesterdnek sziiksdgleteire folytatott kozbeszerzdsi
szab|lyozo szab|lyzat ismeretdt, A szab\lyzat megjelent Szabadlca V6ros
4012014, 4112014, 3012016 es 412017 szdmhban. L6sd: hivatalos egysdges
szdveg - 712017 .- sz6belileg
t\z 6llamigazgat5;si szervek irodai iigykezeldsdrol sz6l6 korm6nyrendelet

elj6rSst k<jzelebbrol
Hivatalos Lapjdnal<
szerkezetbe foglalt

ismeretdt - sz6beli
f'elmdrdssel
t\z 6llami hivatalnokok ds dolgoz6k koltsdgtdrftdseir6l 6s vdgkieldgftdsdrol sz6l6
korm6nyrendelet ismeretdt - sz6beli felmdrdssel
/\z |llamigazgatdsrol s2616 torvdny ismeretdt - sz6belileg
A Szabadka V6ros Onkormfnyzata tetiletdn hivatalos haszndlatban ldv6 kisebbsdgi nyelvek
ismeretdt - sz6beli felm6rdssel

Iizervezeti egys6g:
1 . Epitdsi.igyi Szolg6lat
Munkakiirz Yl0l0l2 Telepi.ildsrendezdsi ds tervezdsi igyintezo, tandcsad6i szakmai cimmel
Munkakiiri leir6s:
Illokdsziti a tervdokumentumok kidolgoz6s6r6l 6s meghozatalfrol sz6l6 rendeletek tervezetdt.
Iigyiittmiikddik az illetdkes kdzv|llalattal a telepiildsrendezdsi tervek koncepci6jdnak ds

tervezet!,nek kidolgoz6s6n. A megfelel6 szervekt6l, szervezetektol ds vdllalatokt6l beszerzi a
tervek kidolgoz6s6hoz szi.iksdges vdlemdnyeket. Megszervezi a tewek kidolgoz6s6r6l sz6l6
rendeletek, ds a tervek meghozatallrol sz6l6 rendeletek koncepci6j6nak ds tervezetdnek a
llervbizottshg 6ltali szakmai ellenorzdsdt. Meghirdeti ds megszervezi a tervek kcjzszemldre
bocs6t6s6t ds a teleptildsrendezdsi tervek nyilv6nos bemutat6s6t. Szakmai segftsdget nyujt az
drdekelteknek, 6s szakmai ds adminisztr6ci6s munk6kat vdgez a Tervbizotts6g rdszdre. Ellenorzi
a telekalakft6si ds telek6talakit6si tervek osszehangolts6gdt a telepiildsrendezdsi tervekkel.
Frigyelemmel kfsdri a teleptil6srendez6ssel 6s dpitdszettel kapcsolatos jogszab6lyokat ds
segitsdget nyrijt a tervdokumentumokba val6 betekintdskor. Gondoskodik a tervdokumentumok
onesdrol ds nyilv6ntart6s6r6l. Bejegyzi 6s frissfti a tervdokument6ci6 6llapot6ra vonatkoz6
adatokat, egyiittmtikddik a Kdzt6rsas6gi Teriilettervezdsi Ugynoksdggel.
Iielt6telek:
Sizakmai kdpesitds: Felsofokri vegzettseg, amit legal6bb 240 kreditpontot dro BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakir6nyf szakkdpesitdsen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi kdpzdsen szerzett szakmai vagy szakositott kdpesit6s - dpitdszeti
vagy dpitomdrnoki szakon.
1'ov6bbi ismeretek/szakvizsgitk: Teljesitett |llamigazgat6si szakvizsga. Sz|mit6gdpes ismeretek.
\4un katapa sztalat : Le gal 6bb h 6ro m dv s zakm ai munkatap a sztalat.
A kivrilaszt6s so16n ellen6rizziik:
h tervezdsrol ds dpitdsrol sz616 torvdny ismeretdt - sz6beli felmdrdssel
lrz |llalttnos kdzigazgat6si elj6r6sr6l sz6l6 tdrvdny ismeretdt - sz6beli felmdrdssel

1. Kommun6lisiigyi, Energetikai ds Kozlekeddsi Titk6rs6g, Kozlekeddsi Es Energetikai Szol96lat
M u n ka kiir : rX/ 2 I 0 I 2 Energetikai 'J8y intezo, tan6csad6i szakmai cimmel
N4unkakiiri leirfs:
K.oveti, elemzi ds tanulm6nyozza a szolg|lat jogkordbe tartozo, az energetikdra vonatkoz6
rendeletek ds 6ltal6nos okiratok tervezeteinek kidolgozdsttban szerepet jdtsz6 tcirvdnyeket ds
egydb jogszab6lyokat. Vdlemenyezi az eloirlsok helyes alkalmazdsdt, megvitatja m6s szervek
dszrevdteleit ds vdlemenydt a szolgiiat hat6skdrdbe tarioz6, az energetikai kdrddskorbe tartoz6
okiratokat illet6en, ds javaslatokat tesz azok elfogadhsfira vagy elutasitdsina. A j6v6hagy6sok ds



e)ngeddlyek kiad6s6ra vonatkoz6 egyedi okiratokat dolgoz ki. Hathrozatokat kdszit a
f'ellebbezdsek iigydben ds v6laszol a termdszetes 6s jogi szemdlyek beadvfnyaira. Elliltja a

torvdny szerint az energetikai menedzser hat6skdrdbe tartoz6 feladatokat. Elkdsziti az
elemzdsek, besz6mol6k, inform6ci6k 6s m6s szakmai anyagok energetik6val kapcsolatos rdszeit.
I(dszt vesz az energetik6val kapcsolatos tanulm6nyok, programok ds tervek kidolgoz6s6ban,
a.datokat gyiijt ds elemez, ds sziiks6g szerint osszehasonlit6 elemzdseket vdgez, amivel lehetovd
teszi a tdnydllds meg6llapft6stfi az energiafelhaszn|lils terdn. Szakmai t6mogat6st nyujt az
energetik6val kapcsolatos el6fr6sok 6s 6ltal6nos okiratok tervezeteinek ds javaslatainak
elokdszitdsdhez. Rdszt vesz a penztjgyi terv javaslatdnak kidolgozdsttban ds figyelemmel kisdri
a.nnak vdgrehajt6s6t az energetika ter6n. Ellenorzi ds nyilv6ntarl6sba veszi a sz6mviteli
crkm6nyokat 6s az azokat kis6r6 dokument6ci6t, el6kdsziti a fizetesi kdrelmeket 6s figyelemmel
k.isdri a fizetdsi kdtelezettsdgek teljesitdsdt,
Iielt6telek:
Sizakmai kdpesitds: Fels6fokf vegzettsdg, amit legalirbb 240 kreditpontot dr6 BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterk6pzdsen vagy szakirfunyu szakkdpesft6sen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi kdpzdsen szerzettszakmai vagy szakositott kdpesitds - a mriszaki,
technol6giai vagy dpftomdrnoki szakon.
llov6bbi ismeretek/szakvizsg|k: Teljesitett illlamigazgat6si szakvizsga. Szakmai jogositv6ny az
energetikai menedzseri feladatok ell6ths6hoz a teleptildsi energetika szakteriileten. Sz6mit6gdpes
ismeretek.
Irlunkatap a sztalat: Le gal 6b b h 6ro m dv s zakmai munkatap a sztalat.
l\ kiv6laszt6s sorf n ellen6rizziik:
lrz energetikai torvdny ismeretdt - sz6beli felm6rdssel
Itz energiahatdkonys6gi torv6ny ismeretdt - sz6beli ellen6rzdssel
A tervezdsrol ds dpitdsrol sz6l6 tdrvdny ismeretdt - sz6beli felmdrdssel

III. A munkav6gz6s helye:
Slzabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, SzabadsSg tdr l.

IV. A jelentkez6seket az aklbbi cimen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6,9 tdr 1.a boritdkra kdrjiik rdirni:
,,nyilv6nos p\lydzat" 6s felttntetni, melyik munkakdrre p6ly6zik.

V. A p6ly6zattal kapcsolatos tr{j6koztatfssal megbizott szem6ly:
Sanda Usorac, telefon: 626-970

\/I. A munkaktir bettilt6s6nek felt6telei:
hogy a jeldlt szerb |llampolghr; nagykoni; korribban nem sztint meg 6llami szervben, auton6m
tarlom6nyban vagy onkorm6nyzatban betdltott munkaviszonya a munk6b6l eredo
kotelezettsdgek sirlyos megsdrtdse miatt, ds nem sziiletett ellene joger6s it6let legal6bb hat
h6napnyi bortonbtintetds letoltdsdre.

VII. A jelentkez6si hat6rid6:
a jelentkezdsi hat6rido 15 nap, amit a Szabadka V6ros Onkorm6nyzatdnak hivatalos honlapj6n
v alo kozzdtdtelt koveto napt6l kell sz6mitani.

VIII. A pfllyfzatijelentkez6shez az al6bbi bizonyft6kokat kell csatolni:
A pLlydzati jelentkezdshez mell6kelt eletrajz az eddigi munkatapasztalat felsorol6s6val; az
6llampolg6rs6gi bizonyitvhny eredeti pelddnya vagy m6solata; a szi.iletdsi anyakonyvi kivonat
eredeti pdld6nya vagy m6solata; a szakkdpesitdst igazol6 oklevdl hitelesitett mtsolata; az



tillamigazgatdsi szakvizsga teljesitdsdt igazol6 okm6ny eredeti peldhnya vagy hitelesitett
rn6solata; a szakmai tapasztalatot igazolo okm6ny eredeti peldtnya vagy hitelesftett m6solata
(igazol6s, hatfirozat vagy mfs okm6ny, amelybol l6tszik, hogy milyen munkakorben, milyen
szakkdpesitdssel ds milyen idotartamban szerezte a munkatapasztalatot). A Beltigyminisztdrium
2018.04.27. ut6n kiadott rgazolilsa a biiniigyi nyilvhntartitsb6l sz6rmaz6 adatokr6l.
l\ bizonyft6 okiratokat eredeti pdld6nyban yagy a kozs6gndl, bir6s6gn6l vagy kozjegyz6nel
tLitelesitett m6solatban kell benyirjtani.
Az 6llampolg6ri bizonyitvhny 6s a sziiletdsi anyakonyvi kivonat benyfjthat6 egyszerii
fbnym6solatban is.

IX. A munkaviszony id6tartama:
A fent emlitett munkakorokre a munkaviszony hatdrozatlan id6re sz6l.

X. A kivdlasztds helye, napja 6s id6pontja:
Azok ajeloltek, akik hat6rid6n beltil nyrijtottak be szab6lyos, 6rthet6 6s teljes p6ly6zati anyagot,
a.melyhez csatolt6k az cisszes sztiksdges bizonyftdkot, ds akik eleget tesznek a meghirdetett
munkakcjrokhcjz sziiksdges kovetelmdnyeknek, 2018.05.17-6tol vehetnek rdszt a kiv6laszt6s
sor6n drtdkelt tud6sfelmdrdsen, minek pontos idej6r6l a pfiydzati anyagban megadott
el drhetos6geken (telefo nsz6m, cf m) I esznek drtesftve.

XI.
Azoknak a piiydz6knak, akik eloszor ldtesitenek munkaviszonyt 6llami, tartomdnyi vagy
onkorm6ny zati szervben, pr6baid6t kel I telj esitenitik.

XII.
lr kdsve benyfjtott, szabfllytalan, 6rthetetlenvagy hi6nyos pillydzati anyagokat, vagy amelyekhez
nem csatoltttk az osszes kdrt okm6ny eredeti p6lddny6t vagy a kozsdgn6l, bfr6s6gn6l vagy
k:.lzjegy zondl hitelesitett m6solat6t, el lesznek utasitva.

A nyilv6nos pfiy|zatot a kozigazgat|si hivatal vezetoje 6ltal kinevezet p\lydzati bizotts6gok
fogj6k lebonyolitani.

E piiydzat Szabadka V6ros Klzigazgatdsi Hivatal6nak honlapjdn jelenik ffi€g, a
http://www.subotica.rs lindexlpagelist/lglcplid_page_node/63 cimen 6s Szabadka V6ros
Kozigazgat6si Hivataldnak hirdetotfhl|jhn, a p\lydzat meghirdetesdr6l sz6l6 drtesftds ds a
p6lyttzat internetes cime pedig az orcz|g eg6sz teriiletdn megjelen6 Danas napilapban, valamint


