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A meghirdet6s d6tuma: 2018.12.14.
Jelentkezdsi hat6rid6 : 20 18.12.3 | .

Az

auton6m tartom6nyokban ds helyi onkormfnyzatokban alkalmazottakr6l sz6l6
torvdny 4.,94. ds 102. szakasza(azSZK Hivatalos Kozlonydnek2112016 es 11312017 szdma),
az auton6m tartom6nyok 6s helyi dnkorm6nyzatok szabad munkakdreinek betoltds6re kdzzetett
bels6 ds nyilv6nos pillyhzatok lebonyolit6s6r6l sz6l6 kormdnyrendelet 11., 12, ds 13. szakaszai
(az SZK Hivatalos Kcizlonydnek 2016. november 30-ai 95. szitma) 6s a Szabadka V6ros
Kozigazgat6si Hivatal6r6l sz6l6 rendelet (egysdges szerkezetbe foglalt szdveg) 35. szakasza
(Szabadka V6ros Hivatalos Lapjdnak l8ll7 es 30117 sz6ma) alapjhn a kdzigazgat6si hivatal
vezetdje kozzdteszi az alilbbi
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I. A hat6sfgi szerv, amelyben a munkakiirt be kell ttilteni:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr

L

II. A betiiltend6 munkakiiriik:

1. Szervezeti egys6q:
GAZDASAGFEJLESZTESI. GAZDASAGI

ES

IDEGENFORGALMI

TITKARSAG

Munkakiir: YIUU)|2 Logisztikai ds iigyfdlkapcsolati igyintdzo junior tan6csad6i szakmai
cimmel

Munkaktiri leirfs:
Elokdsziti a helyi gazdasilg fejlesztds6vel kapcsolatos elemzdseket, besz6mol6kat, informdci6kat
ds m6s szakmai ds analitikus anyagokat a begyiijtott adatok alapjdn. Megfelel6 intdzkeddseket
javasol a min6sdg javit6s6ra 6s a kcjz6ssdg fejlesztdsdt c6lz6 stratdgiai tervek kidolgoz6s6ra,
figyelemmel kisdrve az onkormdnyza| stratdgiai dokumentumainak megval6sul6sht, 6s reszt

a helyi gazdas6g fejlesztesere vonatkoz6 projektek letrehozhsdban 6s fejlesztdsdben.
Kielemzi ds feldolgozza a stratdgiai ds tervdokumentumok kidolgoz6s6hoz sziiksdges

vesz

inform6ci6kat, ds melldkleteket kdszit a kdtelezettsdgek teljesitds6ben ds a cdlok eldrdsdben
szerepet j|tsz6, relevfns stratdgiai 6s programdokumentumokhoz, annak drdekdben, hogy
megfeleljen:ek az dnkorm6nyzat fitfogo stratdgi6j6nak, Koordin6torkdnt rdszt vesz a nemzetkdzi
szervezetekkel kdtdtt meg6llapoddsok vdgrehajt6s6nal< figyelemmel kisdrdsdben 6s szakmai
t6mogat6st nyrijt a megval6sit6s sor6n esetlegesen felmeriilo probldrn6k megold6s6ban.
Kidolgozza a felsobb hatalmi szintdk 6s az elocsatlakoz6si alapok 6ltal finanszirozott projekteket.
Elokdszfti a ptiyirzati anyagokat 6s gondoskodik arr6l, hogy azok szab6lyosan ds id6ben be
legyenek nyrijtva, besz6mol6kat kes;zit a projektek progranozhs6r6l ds aj6nl6sokat kdszit a
projektprogramozhs folyamat6nak fejlesztdsdre. R6szt vesz a hazai es kiilfttldi pdnzalapok
pillydzatainak ds t6mogat6sainak kovetdsdben azok nyilv|ntartds6nak frissitdse drdekdben. Az
adatokat eljuttatja a cdlcsoportokhoz. Elokdsziti a p\lyhzati anyagokat, rdszt vesz a helyi
gazdasdg fejleszt6sdvel kapcsolatos p|lydzatok ds programom megval6sul6s6nak kovetdsdben.
Koveti a helyi gazdasdg fejlesztdsdvel kapcsolatban megjelent sajt6hfreket,
Egyiittmrikodik a szolgillat adatbdzisfinak fenntart6s6ban ds megrijit6sfban 6s frissiti atartomdnyi
ds orsz6gos szintri b6zisokat (SLAP Ualis;, vezeti a szolgalat kozos esemdnynaptirffi es
I o gi sztikai t6mo gat6st nyrij t a szo I
96l atnak.
Felt6telek:
Szakmai kdpesitds:

Szakmai k6pesft6s: Fels6fokri vdgzettseg, amit legal6bb 240 kreditpontot dro BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakir6nyri szakkdpesit6sen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi kdpzdsen szerzetr szakmai vagy szakositott kdpesftds - a
gazdasdgludomdny vagy j o gtudom6ny terdn
Tov6bbi ismeretek/szakvizsgftk: Teljesftett |llamigazgatdsi szakvizsga, ((B)) kateg6ri6s
jdrmiv ezeto i j o go sitv6ny, Sz6m it6 gdpes i smeretek.
Az onkormfinyzat teriiletdn hivatalos hasznfllatban l6vo kisebbsdgi nyelvek kdz6pfokf ismerete.
Az angol nyelv koz6pfokir ismerete.
Munkatap a sztalat: Le gal 6bb e gy 6v s zakm ai munkatap a sztal at,
A kivflasztds sor6n ellendrizziik:
1. Az irodai tigyvitelrol sz6l6 korm6nyrendelet - sz6beli ellenorz6s
2. Excel t6bl6zatok kezeldse - gyakorlati ellenorzds

2. Szervezeti egys6g:

ffiITKARSAG

Munkakiir: X/ll0l12 Kozteri.ileti feliigyelo III junior munkat6rs szakmai cimmel
Munkakiiri leirfs:
Feltigyeleti ellen6rzds. Rdszt vesz az ellenorzdsi list6k kidolgozdshban. Ellen6rzi az elrendelt
intdzkeddsek vdgrehajt6s6t ds lebonyolitja a vdgrehajtdsi elj6r6st. A feliigyelet gyakorl6sa sor6n
szab6lys6rtdsi, gazdas6gi ds btinteto feljelentdseket tesz. Eljdr a beadv6nyok ds folyamodv6nyok

a megtett ldpdsekrol ds tdjdkoztatja az iigyfeleket.
Egyi.ittmiikodik m6s hat6s6gi szervekkel ds kozv6llalatokkal a hat6skordbe tartoz6 i.igyekben.
Idoszaki besz6mol6kat keszit az elvdgzett feli.igyeleti vizsgdlatokr6l, ellenorzdsekrol ds a
kiszabott intdzked6sekrol.
Felt6telek:
iigydben, drtesiti azok benyrijt6it

Szakmai kdpesitds:
Felsofokri vdgzettsdg, amit legalAbb 180 kreditpontot dro BA vagy Bsc alapk6pz6sen, szakir6nyir
alapkdpzdsen, illetve h6rom dves felsofokri kdpz6sen szerzett szakmai kdpesitds a
t6rsadalomtudom 6nyok ter6n

Tov6bbi ismereteldszakvizsgdk: Teljesitett illlamigazgatdsi szakvizsga. Feliigyeloi vizsga.
Sz6mit6gdpes ismeretek.
Mun katap a sztalat: L e ga I 6bb e gy dv szakmai

m un kat ap a

szlal aI.

A kivflasztfs sor6n ellen6rizziik:
l. A feliigyeleti ellenorzdsrol sz6l6 tcirvdny ismeretdt
2. A kommun6lis rendr6l sz6l6 rendelet ismeretdt

III. A munkav6gz6s helye:

:

Szabadka V6ros Kozigazgat6si

Ilivatala, Szabadka, Szabads6g tdr

1.

IV. A jelentkez6seket az akibbi cimen kell benyfjtani:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g
hogy mely munkakor betoltdsdre ptiydznak. "

tdr 1., a boritdkon tiintessdk fel,

V. A pdlydzattal kapcsolatos tfj6koztatdssal megbizott szem6ly:
Sanda Usorac, telefon: 626-970

VI. A munkakiir betiilt6s6nek felt6telei:
hogy a jelcilt szerb 6llampol96r; nagykoni; kor6bban nem szlint meg 6llami szervben, auton6m
tartom6nyban vagy 6nkorm6nyzatban betdltott munkaviszonya a munk6b6l eredo
kotelezettsdgek srilyos megs6rtdse miatt, ds nem sziiletett ellene jogeros it6let legal6bb hat
h6napnyi bortdnbi.lntet6s letdltdsdre.

VII. A jelentkez6si hatdrid6:
a jelentkezdsi

hat6rid6 15 nap, amit a Szabadka V6ros Onkorm6nyzatfunak hivatalos honlapj6n
kovet6 napt6l kell sz6mitani.

v al6 kozzdt6telt

VIII. A piiyhzatijelentkez6shez

A

az al6bbi bizonyit6kokat kell csatolni:

p6,ly6zati jelentkez6shez

melldkelt eletrajz az eddigi munkatapasztalat felsorol6s6val; az
6llampolg6rs6gi bizonyitvhny eredeti pdlddnya vagy m6solata; a sztiletdsi anyakdnyvi kivonat
eredeti pllddnya vagy m6solata1, a szakkdpesitdst igazol6 oklevdl hitelesitett m|solata; az
|Ilamigazgatfsi szakvizsga teljesftdsdt igazolo okm6ny eredeti peld|nya vagy hitelesitett
m6solata; a szakmai tapasztalatot igazol6 okm6ny eredeti peldtnya vagy hitelesitett m6solata
(igazol6s, hatfirozat vagy m6s okm6ny, amelybol l6tszik, hogy milyen munkakorben, milyen
szakkdpesitdssel ds milyen id6tartamban szerezte a munkatapasztalatot). A Beliigyminisztdrium
2018.12.14, ut6n kiadott igazolisa a brini.igyi nyilv6ntart6sb6l sz6rmaz6 adatokrol,
A bizonyit6 okiratokat eredeti pdld6nyban yagy a kozsdgndl, bir6s6gn6l vagy kozjegyzonel
h itelesitett m6solatban kell benyrijtani.
Az 6llampolg6ri bizonyitv6ny ds a szi.iletdsi anyakonyvi kivonat benyirjthat6 egyszerii
fdnym6solatban is.
IX. A munkaviszony idritartama:
A fent emlftett munkakord,kre a munkaviszony hatfrozatlan idore

s261.

X. A kiv6lasztSs helye, napja 6s idripontja:
Azokajeloltek, akik hat6ridon beliil nyrijtottak be szab6lyos, drtheto 6s teljes pftlylzati anyagot,
amelyhez csatolt6k az osszes sziiksdges bizonyitdkot, ds akik eleget tesznek a meghirdetett
munkakorcjkhoz sziiksdges kovetelmdnyeknek, 2019.01.08-6t61 vehetnek reszt a kiv6laszt6s

sorArl drtdkelt tuddsfelmdrdsen, rninek pontos idejdrol
e drh etbsdgeken (telefo nszdm, cim) lesznek drtesitve.

a

piiydzati anyagban megadott

I

XI.
A kdsve benyrijtott, szabilytalan, drthetetlen vagy hi6nyos pillyLzati anyagokat, vagy amelyekhez
nem csatolthk az dsszes k6rt okm6ny eredeti p6ld6ny6t vagy a kdzsdgndl, biroshgnii vagy
kozj

A

egy

zindl hitel esitett mdso I at6t, e I I esznek

nyilv6nos ptiydzatot

a

utas itva.

kozigazgattni hivatal vezetoje 6ltal kinevezet blzottshg fogja

lebonyolitani.

E p\lydzat

Szabadka V6ros Onkorm6nyzatlnak honlapj6n

jelenik ffieg,

a

http://www.subotica.rs/index/pagelist/lglcplid page_node/63 cimen ds Szabadka V6ros
Kdzigazgat6si Hivatal6nak hirdetotilbl|j|n, a p6ly6zat meghirdet6sdrol sz6l6 drtesitds ds a
piiyLzal internetes cime pedig az orczilg egesz teri.jletdn megjeleno Danas napilapban, valamint a
helyi Hrvatska rijed lapban ds a taftom6ny tertiletdn megjelent6 Magyar 5z6 napilapban lesz
kdzzetdve.

et6je
Msc.

