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Jelentkezdsi hatdrido : 2018.07 .02.

Az:, auton6m tartomiinyokban ds helyi onkorm6nyzatokban alkalmazottakr6l sz6l6
torvdny 4., 94. 6s 102. szakasza (az SZK Hivatalos Kozldnydnek 2112016 szftma), az auton6m
taftomiinyok 6s helyi onkorm6nyzatok szabad munkakoreinek betoltdsdre kdzzltett bels6 ds
nyilvdnos piiydzatok lebonyolit6s6r6l sz6l6 korm6nyrendelet 12. ds 13. szakasza (az SZK
Hivatalos Kozlonydnek 2016. november 30-ai 95 sz6ma) ds a Szabadka V6ros Kozigazgatdsi
Hivatal6r6l sz6l6 rendelet (egysdges szerkezetbe foglalt szoveg) 35, szakasza (Szabadka V6ros
Hivatalos Lapj 6nak I 8/ 1 7 ds 301 17 szhma) alapjdn a kdzigazgat6si hivatal vezetoje kdzzeteszi az
al6bbi

P ALY AZAT OT UGYINTEZoI MUNKAKoR BEToLTESERE SZABADKA VARO S
K6ZIG AZGATASI HIVATALAgaN

I. A hat6sfgi szerv, amelyben a munkakiirt be kell ttilteni:
Szabadka V6ros K6zigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr 1.

II. A bettiltend6 munkaktir:
Szervezeti egys69:
Tdrsadalmi Tev6kenys6gek Titkdrsdga
MunKaKiir: IYIOIOI  TAJ{IKOZTATASI UCYTNTNZ6 ES vzrnrl ASSZISZTENS
junior tan6csad6i szakmai cimmel
Munkakiiri leirds:
Koveti ds alkalmazza a t|jekoztatrissal kapcsolatos jogszab6lyokat. Koveti 6s elemzi a
t|jekoztatilsban uralkod6 helyzetet, Sajdt teriiletdn elkdsziti a sztiksdges elemzdseket,
besz6mol6kat, inform6ci6kat 6s okirat-javaslatokat a polg6rmester, a v6rosi tan6cs ds a
kdpviselo-testi.ilet rdszere. Ell6tja a t|jekoztatlshoz kapcsol6d6 p6ly6zatok szakmai ds
adminisztr6ci6s feladatait. Nyomon kciveti a tdjekoztatdshoz kapcsol6d6, onkorm6nyzati
koltsdgevetdsbol pdnzelt vagy t6mogatott projektek ds programok megval6sul6s6t. A titk6rs6g
sziiksdgletdre ell6tja az adminisztr6ci6s, miiszaki 6s titk6ri munk6kat (nyilv6ntart6st vezet az
tildsekrol, megbeszdldsekrol, stb.).. Vdgrehajtja, megszewezi ds rcszt vesz a titkdrsdg
tevdkenysdgeinek elokdszit6sdben. Atveszi ds iktatja a titk6rs6gnak cimzett ktildemdnyeket.



Tov6bbitja az igyiratokat ds a postai ki.ildemdnyeket az iigyintdzoknek a szolg6latok szerint.
Yezett ar. eloirt nyilv6ntart6sokat 6s archiv6lja az iigyiratokat. Koordin6lja a titk6rs6g
rnunk6j6val kapcsolatos melldk- ds mriszaki teendoket. rJzleti kommunik6ci6t folytat az
intdzmdnyekkel, iskol6kkal, civil szervezetekkel, sportklubokkal, kdztfnsas6gi ds tartom6nyi
szervekkel. Ttlekoztathst ad az i.igyfeleknek a fogadott, feldolgozott ds megoldott iigyeket
illet6en, nyilv6ntartja, vezeti ds elokdszfti a titk6rs6g alkalmazottainak munkalapjait, el6k6sziti
az utazdsi rendelvdnyeket, figyelemmel kisdri ds elvegzi az irodai eszkozok beszerzdsdt a
titk6rs69 sziiksdgleteire.
Felt6telek:
Szakmai k6pesit6s: Felsofokri vdgzettseg, amit legal6bb 240 kreditpontot dro BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterk6pzdsen vagy szakir6nyri szakk6pesftdsen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi kdpzdsen szerzett szakmai vagy szakositott kdpesitds - a
kdzgazdashgi tudomrinyok terdn.
Tovfbbi ismeretek/szakvizsgdk: Teljesitett |Ilamigazgatdsi szakvizsga, Sz6mit6gdpes
ismeretek
M u n ka ta p aszta\at : L e galttbb e gy 6v s zakm ai munkatap a sztal at.

A kivdlaszt6s sordn ellen<irizztik:
A kozt6jdl<oztatdsr6l ds mddi6kr6l sz6l6 torvdny (azSZKHivatalos Kozlonydnek83ll4,58/15 i
12 I | 6 -hiteles to lm6cso I 6s) - ismeretdt sz6bel i el I en6rzds se I

A kcjzhasz:nri kozt6jdkoztatdsi projektek t6rsfinansziroz6sdr6l szSlo szabdlyzat (az SZK Hivatalos
Kdzlonydnek l6ll6 es 8117 szhma) ismeretdt sz6beli ellenorzdssel
Az illlami t6mogat6sok odaftdlds6nek szabhlyair6l sz6l6 korm6nyrendelet (az SZK Hivatalos
Kozlonydrrek13ll0, 100/11,91112,37173,97113,l19l14\ - ismeretdt sz6beli ellen6rzdssel
Szabadka v6ros alapszab|lydnak (Szabadka Kozsdg Hivatalos Laplanak 27108 es 27108-jav, es
Szabadka V6ros Hivatalos Lapjhnak46lll es l5l13 szdma) ismeretdt sz6beli ellen6rzdssel
Az fillamigazgathsi szervek irodai iigyviteldrol sz6l6 utasft6s (az SZK Hivatalos Kozlonydnek
10193, 14193- jav.,67l16 es 3l17) ismeretdt sz6beli ellenorzdssel
III. A munkav6gz6s helye:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr 1.

IV. A jelentkez6seket az aldbbi cimen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g ter 1., a borftdkon tiintessdk fel,
hogy mely munkakdr betoltdsdre p6,lyhznak, "

Y. A pfly6zattal kapcsolatos tdj6koztatfssal megbizott szem6ly:
Sanda lJsorac, telefon: 626-970

VI. A munkakiir bettilt6s6nek felt6telei:
hogy a jeldlt szerb illlampolgftr; nagykoni; kor6bban nem szrint meg 6llami szervben, auton6m
tartom6nyban vagy cinkorm6nyzatban betoltott munkaviszonya a munk6b6l eredo
kotelezettsdgek sfrlyos megs6rtdse miatt, ds nem sziiletett ellene jogeros itdlet legal6bb hat
h6napnyi bortdnbi.intetds letoltdsdre.

VII. A jelentkez6si hat6rid6:
a jelentkeirdsi hat6rido 15 nap, amit a Szabadka V6ros Onkorm6nyzatdnak hivatalos honlapj6n
v alo kozzetdtelt koveto napt6 I kel I sz6mitani.

VIII. A palyhzatijelentkez6shez az al6bbi bizonyft6kokat kell csatolni:
A p6ly6zati jelentkezdshez melldkelt eletrajz az eddigi munkatapasztalat felsorol6s6val; az
6llampolglirs6gi bizonyitvfny eredeti pdld6nya vagy m6solata; a sziiletdsi anyakcinyvi kivonat



eredeti prlld6nya vagy m5solata; a szakk6pesitdst igazol6 oklev6l hitelesftett mdsolata; az
filamigazgatflsi szakvizsga teljesftdsdt igazolo okm6ny eredeti pdld6nya vagy hitelesitett
m6solata; a szakmai tapasztalatot igazolo okm6ny eredeti peldfnya vagy hitelesitett m6solata
(igazol6s, hathrozat vagy m6s okm6ny, amelybol l6tszik, hogy milyen munkakorben, milyen
szakkdpesitdssel ds milyen id6tartamban szerezte a munkatapasztalatot). A Beltigyminisztdrium
2018.06.15. utdn kiadott igazollsa a btini.igyi nyilvdntart|sb6l szdrmaz6 adatokr6l.
A bizonylt6 okiratokat eredeti pdld6nyban vagy a kdzsdgndl, bir6s5gn6l vagy kozjegyzonel
hitelesitett m6solatban kell benyrijtani.
Az 6llarnLpolg6ri bizonyitv6ny 6s a sziiletdsi anyakonyvi kivonat benyrijthat6 egyszeni
fenym6sonatban is.

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

X. A kivflasztis helye, napja 6s id6pontja:
Azok ajeloltek, akik hat6ridon beliil nyrijtottak be szab6lyos, drtheto 6s teljes piiydzati anyagot,
amelyhez csatolt6k az dsszes sziiksdges bizonyitdkot, ds akik eleget tesznek a meghirdetett
munkakorokh<jz sztiksdges kovetelmdnyeknek, 2018.07.05-dtol vehetnek rdszt a kiv6laszt6s
sor6n dftdkelt tud6sfelm6rdsen, minek pontos idejdrol a p\lytnati anyagban megadott
eldrhetosdgeken (te lefo nszhm, cf m) lesznek drtesitve.

XI.
Azoknak a p6Iy6z6knak, akik el6szor ldtesftenek munkaviszonyt 6llami, tartom6nyi vagy
<inkorm6ny zati szervb en, pr6baidot kel I te lj esiteniiik.

XII.
A k6sve benyirjtott, szabiiytalan, drthetetlen vagy hi6nyos p1,lydzati anyagokat, vagy amelyekhez
nem csatcrltitk az osszes k6rt okmriny eredeti pelddnyti vagy a kozsdgndl, bir6s6gn6l vagy
kdzjegy zondl hitelesitett m6solatiit, el lesznek utasitva.

A nyilv6rios p1,lyfnatot a kdzigazgatfsi hivatal vezetoje 6ltal kinevezet bizottsrig fogja
lebonyolftani.


