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A meghirdetds d6tuma: 2018.1 1.30.

Jelentkezdsi hat6rido: 20 I 8, 12.I7 .

Az auton6m tartom6nyokban ds helyi onkorm6nyzatokban alkalmazottakr6l sz6l6
tdrvdny 4.,94, ds 102. szakasza(azSZK Hivatalos Kozlonydnek2112016 ds 11312017 szhma),
az auton6m tartom6nyok ds helyi onkorm6nyzatol< szabad munkakoreinek betoltdsdre kdzzetett
belso ds nyilv6nos p|lyhzatok lebonyolit6s6r6l sz616 korm6nyrendelet 11., 12. ds 13. szakaszai
(az SZK Hivatalos Kozlonydnek 2016. november 30-ai 95. sz6ma)ds a Szabadka V6ros
Kdzigazgat6si Hivatalfirol szolo rendelet (egysdges szerl<ezetbe foglalt szoveg) 35. szakasza
(Szabadka V6ros Hivatalos Lapj6nak 18/17 ds 30117 sz6ma) alapj6n akdzigazgatdsi hivatal
v ezetoj e l<ozzdteszi az alilbbi

PALY AZATOT UGYINTEZOI MUNKAKon nnToLTESERE SZABADKA VARoS
K6ZIG AZGATASI HI VATALAnIN

I. A hat6s6gi szerv, amelyben a munkakiirt be kell tiilteni:
Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr 1.

II. A betiiltend6 munkakiir:

Szervezeti egys6g:
Feliigyelosdgi Titk6rs6g
Munkakor: Xlll0lI}-KOZfpnUfETI FELUGYEL6 I junior tan6csad6i szakmai cfmmel
Munkakiiri leirds:
Kevdsbd osszetett feliigyeleti ellenorzds. Rdszt yesz az ellenorzdsi list6k kidolgozilshban.
Ellenorzi az elrendelt intdzkeddsek vdgrehajt6s6t ds lebonyolitja a vdgrehajt6si elj6r6st. A
feltigyelet gyakorl6sa sor6n szab6lysdrtdsi, gazdasttgi ds biinteto feljelentdseket tesz. Elj6r a
beadv6nyok ds folyamodv6nyok iigy6ben, 6rtesiti azok benyfjt6it a megtett ldpdsekrol ds

t|jekoztatja az i.igyfeleket. Egyiittmukodik m6s hat6s6gi szervekkel ds kozv6llalatokkal a
hat6skcjrdbe tartoz6 iigyekben. Id6szaki besz6mol6l<at keszit az elvdgzett feli.igyeleti
v i zs 96 | ato kr6 l, e I len6rzdsekr6 I ds a ki szabo tt intezl<ed ese l<ro I .



Felt6telek:
Szal<mai kdpesitds: Felsofokir vdgzettsdg, amit legalfibb 240 kreditpontot dro BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakir6nyi szakk6pesitdsen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi k6pzdsen szevett szakmai vagy szakosftott kdpesitds - a jog,
kozgazdasdgtan, dpitdszet, mdrnoki tudom6nyok, kornyezetvddelem, munkavddelem vagy az
6l lategdszsdgiigyi tud om6nyok terdn.
Tov6bbi ismeretek/szakvrzsg6l<: Teljesftett tilamigazgatdsi szakvizsga. Feliigyeloi vizsga.
Sz6m it6 gdpes ismeretek.
Az dnkormilnyzat teriiletdn hivatalos haszn|latban ldv6 kisebbsdgi nyelvek alapfokir ismerete
l<6vetelmdny,
M u n katapa sztalat: Le gal 6bb e gy dv szakmai mun katapa sztal at.

A kivflasztds sorfn ellen6rizziik:
1. A felilgyeleti ellenorzdsr6l sz616 torvdny ismeretdt
2. A kommun6lis rendrol sz6l6 rendelet ismeretdt

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

IV. A jelentkez6seket az ak{bbi cimen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Klzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr 1., a boritdkon tijntessdk fel,
hogy mely munkakor betoltdsdre p|lyhznak. "

V. A p6ly6zattal kapcsolatos tfj6koztatfssal megbizott szem6ly:
Sanda Usorac, telefon: 626-970

VI. A munkakiir betiilt6s6nek felt6telei:
hogy a jelolt szerb flllampolgdr; nagykoni; kor6bban nem szfint meg dllami szervben, auton6m
tartom6nyban vagy onkorm6nyzatban betoltdtt munkaviszonya a munk6b6l eredo
kcjtelezettsdgek srilyos megsdrtdse miatt, ds nem sztiletett ellene jogeros itelet legalilbb hat
h6napnyi bortonbi.intetds letoltdsdre.

VII. A jelentkez6si hat6rid6:
a jelentkezdsi hat6rido 15 nap, amit a Szabadka V6ros Onkorm6nyzatdnak hivatalos honlapj6n
val6 kdzzdtdtelt kdveto napt6l kell sz6mitani.

VIII. A p6ly6zatijelentkez6shez az akibbi bizonyit6kokat kell csatolni:
A pfiy6zati jelentkezdshez melldkelt eletrajz az eddigi munkatapasztalat felsorol6sdval; az
6llampolg6rs6gi bizonyitvfiny eredeti pdld6nya vagy m6solata; a szi.iletdsi anyakonyvi kivonat
eredeti pdld6nya vagy m6solatq, a szakkdpesitdst igazol6 oklevdl hitelesitett mlsolata; az
|llamigazgat|si szakvizsga teljesitdsdt igazolo okm6ny eredeti pdld6nya vagy hitelesitett
m6solata; a szakmai tapasztalatot igazol6 okmdny eredeti peldtnya vagy hitelesftett m6solata
(igazol6s, hatdrozat vagy m6s okm6ny, amelybol l6tszik, hogy milyen munkakcjrben, milyen
szakkdpesitdssel ds milyen idotartamban szerezte a munkatapasztalatot). A Beltigyminisztdrium
2018.11.30. ut6n kiadott igazolilsa abtiniigyi nyilvtntartilsb6l sz6rmazo adatokrol.
A bizonyit6 okiratokat eredeti pdld6nyban vagy a kozsdgndl, bir6s6gn6l vagy kozjegyzonel
h itelesitett m6solatban kell benyrijtani.
Az 6llampolg6ri bizonyftv6ny ds a szliletdsi anyakonyvi kivonat beny0jthat6 egyszerli
fdnym6solatban is.



IX. A munkaviszony iddtartama:
A fent emlitett munkakorokre a munl<aviszony hatdrozatlan idore sz6l,

X. A kivflasztr{s helye, napja 6s id6pontja:
Azol< ajeloltek, akik hat6rid6n bel0l ny0jtottak be szab6lyos, drthet6 6s teljes p6ly6zati anyagot,
amelyhez csatoltdk az osszes sztiksdges bizonyitdkot, ds akik elqget tesznek a meghirdetett
nrunl<akorhoz sziiksdges kovetelmdnyeknek, 2018,12J9-et1 vehetnek rdszt a kiv6lasztSs sor6n
drtdkelt tud6sfelmdrdsen, minek pontos idejdrol a pitlyLzati anyagban megadott eldrhetosdgeken
(telefonsz6m, cim) lesznek drtes(tve.

XI.
A kdsve benyirjtott, szab|lytalan, drthetetlen vagy hi6nyos pLlydzati anyagokat, vagy amelyekhez
nem csatolthk az clsszes kdrt okm6ny eredeti pllddnyht yagy a kozsdgndl, bir6s6gn6l vagy
kozj egy zondl h itel esftett m6so lat6t, el I eszn ek utas [tva.

A nyilv6nos piiyhzatot a kozigazgatls.i hivatal vezetoje 6ltal kinevezet bizottshg fogja
lebonyolftani.

E p\lydzat Szabadka V6ros 0nkorm6nyzatdnak honlapj6n jelenik ffieg, a
http://www.subotica.rs lindexfuagelistllglcplid._page_node/63 cimen ds Szabadka V6ros
Kdzigazgat6si Hivatal6nak hirdetotilbl|iin, a pttlydzat meghirdetdsdr6l s2616 drtesit6s ds a
p6ly6zat internetes cime pedig az orczttg egdsz teriiletdn megjelen6 Danas napilapban, valamint a
helyi Hrvatska rijed lapban ds a taftom6ny teri.iletdn megjelento Magyar 5z6 napilapban lesz
l<dzzeteve.

tal vezetrije

jog6sz Msc.


