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A meghirdetds d6tuma: 2018.05.18.

Jelentkezdsi hat6rido: 20 I 8.06,04.

Az auton6m tarlom6nyokban ds helyi onkorm6nyzatokban alkalmazottakr6l sz6l6
torvdny 4., 94. ds 102. szakasza (az SZK Hivatalos Kozlonydnek 2112016 szdma), az auton6m
tartom6nyok ds helyi dnkorm6nyzatok szabad munkakoreinek betdltdsdre kdzz5tett belso ds

nyilv6nos p6ly6zatok lebonyolit6s6r6l s2616 kormdnyrendelet ll., 12.6s 13. szakaszai (azSZK
Hivatalos Kozlonydnek 2016. november 30-ai 95 szttma), az rij munkaer6 foglalkoztatdsdtes a
kiegdszito munk6kra trirtdno alkalmazdst j6vithagy6 bizotts6g 2018. 6prilis 25-en kelt 112-
385512018 sz6mri jovdhagyhsi zhr6hat6rozata ds a Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatal6r6l
sz6l6 rendelet (egysdges szerkezetbe foglalt szciveg) 35. szakasza (Szabadka V6ros Hivatalos
Lapjhnak 18/17 ds 30117 szhma) alapjdn akozigazgat6si hivatal vezetdje kdzzeteszi az al|bbi

PALY AZATOT UGYINTEZ6I MUNKAI(ON NNTOLTESERE SZABADKA VAROS
KOZIG AZGATASI HIYATALABAN

I. A hat6s6gi szerv, amelyben a munkakiirt be kell tiilteni:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g t6r 1.

II. A betiiltend6 munkakiir:

Szervezeti egys6g:

-

MEZOGAZDASAGI ES KORNYEZETVEDELMI TITKARSAG - MEZOGAZDASAGI ES
FOLDUGYI RESZLEG
Munkaktir: YIIIl2l)l3 Mezogazdas6gi tigyintezo I - gyakornok. I munkav6llal6 - hatirozott
idej ti munkaszerzoddssel
Munkakiiri leirfs:
Rdszt vesz a mezogazdas6gi munk6latokkal kapcsolatos tervek 6s programok, valamint a vetdsi
tervek kidolgoz6s6ban a mezogazdas6gi ds vizgazdillkod,lsi v6llalatokkal 6s {tildmtives
szovetkezetekkel egytittmiikciddsben. Figyelemmel kisdri a tervek megval6sitSs6t ds arr6l
besz6mol6t kdszit az cinkorm6nyzat, a tartomhny ds a kdzt6rsas6g mezogazdasilgi,



vizgazdiikod6si 6s erddszeti i.igyekben illetdkes szervei szttrnttra. Rdszt vesz a vet6sszerkezeti
tervek kidolgoz6s6ban ds a Szabadka v6ros teriiletdn teljesitett vetdsi ds aratSsi munk6latokr6l,
valamint a novdnyi kulttr6k ittlaghozamdr6l 6s a termelds mennyisdgdr6l sz6l6 besz6mol6k
elokdszitds6ben az illetdkes tartom6nyi titk6rs,6grdszerc. Az egyes termeldsi dvekre vonatkoz6an
megismerkedik a novdnyi kult0ritk hozamitnak adatbinisdval. Rdszt vesz a szrinyogirt6 szerek

ldgi irton tcirtdno felhasznSlls6t j6v6hagyo hatdrozatok el6kdszitdsdben, az tilattenydsztdsrol
sz6l6 tdrvdny szerint. Felk6sziit a kozigazgat6si ds egydb feladatok 'ellltttstra azoknak a

tdrvdnyeknek 6s egydb jogszabfllyoknak a k<izvetlen vdgrehajt6sa sor6n, melyeket az

onkorm6nyzat a veIesl ds 0ltetv6nyeket drt katasztr6f6k ds fagy, r,(rzv6sz, jdgeso. asz6ly,
talajvizek 6s felszin f.eletti vizek okozta elemi csap6sok eset6n alkalmaz Besz6mol6kat,
elemzdseket ds inform6ci6kat k6szit az elvegzett munk6kr6l 6s a szolg6ltat6sokr6l a

kivitelezokkel kdtdtt szerzoddseknek megfelel6en, az cinkormdnyzati szervek ds m6s illet6kes
hat6sdgok sziiksdgleteire.
Felt6telek:
Szakmai kdpesitds: Felsofokri vegzettsdg, amit legal6bb 240 kreditpontot 6ro BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakir6nyri szakkdpesit6sen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi kdpzdsen szeruett szakmai vagy szakositott kdpesitds
mezo gazdashg - fitalfino s szak.
Tov6bbi k6szsdgek: Sz6mit6gdpes ismeretek.

A kiv6laszt6s sorfn ellen6rizziik:
A szdmit6g6pes ismereteket: Word, Power Point, Excel, Access, internethaszn6lat, elektronikus
p osta. A tud6sfelmdrds sz6mit6 gdp gyakorlati alkalm azhs|v al ttjrtdnik.

III. A munkav6gz6s helye:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr 1.

IV. A jelentkez6seket az alfbbi cimen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka,Szabadsilg tdr 1., a boritdkon ti.intessdk fel,
hogiz mely munkakor betoltdsdre pfiydznak. "

V. A prilyrizattal kapcsolatos tfj6koztat6ssal megbizott szem6ly:
Sanda Usorac, telefon: 626-970

VI. A munkakiir betiilt6s6nek felt6telei:
hogy a p6lyin6 a Szerb Kozt6rsas6g filampolgdra; nagykorf ; korribban nem volt
munkaviszonyban hetedik fokozattal ds nem itlltek el jogerosen hat h6napot meghalad6
bcirtonbiintetdsre.

VII. A jelentkez6si hatririd6:
a jelentkezdsi hat6rid6 15 nap, amit a Szabadka V6ros Onkormdnyzattnak hivatalos honlapj6n
valo kdzzetdtelt koveto napt6l kell sz6mftani.

VIII. A phlyfzatijelentkez6shez az al6bbi bizonyit6kokat kell csatolni:
lneletrajzzal ell6tott jelentkezdsi \ap; az 6llampolgrirs6gi bizonyitvdny eredeti pelddnya vagy
fdnym6solata; a szi.iletdsi anyakonyvi kivonat eredeti pelddnya vagy fenym6solata; a
szakkdpzettsdget bizonyit6 oklevdl hitelesftett fdnym6solata. A Beliigyminisztdrium 2018.05.18.
ut6n kiadott igazollsa a biiniigyi nyilvfntartdsb6l sz6rmaz6 adatokr6l.
A bizonyit6 okiratokat eredeti pdld6nyban vagy a kcizs6gndl, bfr6s6gn6l vagy kozjegyzonel
hitelesitett m6solatban kell benvrii tani.



Az illlampolghri bizonyftvfiny ds a sziiletdsi anyakonyvi kivonat benyfjthat6 egyszeri
fdnym6solatban is.

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

X. A kiv6lasztds,helye, napja 6s id6pontja:
Azok ajeloltek, akik hatSridon beltii nyrijtottak be szab6llzos, drtheto 6s teljes p6ly6zati anyagot,
amelyhez csatolt6k az cjssze-s sztiksdges bizonyftdkot, ds akik eleget tesznek a rneghirdetett
munkakorhoz sztiksdges kovetelmdnyeknek, 2018.06,07-dt6l vehetnek rdszt akiv|lasztds sor6n
drtdkelt tud6sfelm6rdsen, minek pontos idej616l a p\lydzati anyagban megadott el6rhetosdgeken
(telefonsz6m, cfm) lesznek drtesitve.

XI.
A kdsve benyfjtott, szab|lytalan, drthetetlen vagy hi6nyos ptiytnati anyagokat, vagy amelyekhez
nem csatoltttk az osszes kdrt okm6ny eredeti p61d6ny6t vagy a kozsdgndl, bir6s6gn6l vagy
kdzj egy zondl hitel esitett m6so lat6t, el lesznek utasitva,

A nyilv6nos p|lytnatot a k6zigazgatdsi hivatal vezetoje 6ltal kinevezet bizottshg fogja
lebonyolitani.

E p6ly6zat Szabadka V6ros Kozigazgatdsi Hivatal6nak honlapjdn jelenik ffi€g, a
http://www.subotica.rs lindex/pagelist/lglcplid_page_node/63 cimen ds Szabadka V6ros
Kozigazgat6si Hivatal6nak hirdetbtilbl5;jfin, a p\lydzat meghirdetdsdrol sz6l6 drtesitds ds a
ptiyLzat internetes cime pedig az orszilg egesz teriiletdn megjelen6 Danas napilapban, valamint a
helyi Hrvatska rijed lapban ds a tartomriny teriiletdn megjelent6 Magyar 5z6 napilapban lesz
kdzzdteve.

id Daviik jogfsz Msc.


