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Az auton6m tartom6nyokban ds helyi cinkorm6nyzatokban alkalmazottakr6l szolo
tcirvdny 4,,94. ds 102. szakasza (az SZK Hivatalos Kozlonydnek2112016, 11312017 es 9512018
szitma), az auton6m tartomdnyok ds helyi cinkorm6nyzatok szabad munkakdreinek betdltdsdre
kozzdtett belso ds nyilv6nos p6ly6zatok lebonyolft6s6r6l sz6l6 korm6nyrendelet 11., 12. ds 13.
szakasza (az SZK Hivatalos Kdzlcinydnek2016. november 30-ai 95. sz6ma)ds a Szabadka V6ros
Kdzigazgat6si Hivatal6r6l sz6l6 rendelet (egysdges szerkezetbe foglalt szoveg) 35, szakasza
(Szabadka V6ros Hivatalos Lapjlnak 18/17 ds 30117 szitma) alapjdn a k;zigazgat6si hivatal
vezetdje kozzeteszi az althbi
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I. A hat6srigi szerv, amelyben a munkakiirt be kell tiilteni:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g t6r l.

II. A betiiltend6 munkakiirtik:

Szervezeti egys69:
GAZDASAGFEJLES ZT{IST,GAZDASAGI ES IDEGENFORGALMI TITKARSAG
VIIl2l\l2 munkakor: gazdasdgi'J,gyintezo,tan6csad6i szakmai cfmmel, - 1 munkav6llal6
Munkakciri lefr6s:
Szakmai segftsdget nyrijt osszetett szakmai kdrddsekkel kapcsolatos okiratok kidolgoz6s6hoz a
gazdasdg es foglalkoztat6s terdn. Elkdsziti a plnzigyi tervek javaslat6t a kciltsegvetdsi
torvdnytervezet kidolgozftsdhoz, elkdszfti, figyelemmel kisdri 6s osszehan golja az operativ
penzigyi terveket a koltsdgvetds vdgrehajths6hoz. Ellenorzi a penzigyi iratok iorvdnyessdgdt,
hitelessdgdt ds a konyvelds helyess6gdt. Elabor6tumokat, tanulm6nyokat, programokat, terv&et
ds becsldseket kdszft a gazdasilg ds foglalkoztatds terdn. Megfelelo intdzkeddseket javasol a
min6sdgfejlesztdsre ds a strat6giai tervdokumentumok kidolgoz6s6ra. Megvizsg6rya i tetmert



helyzet hat6sait a gazdasilg ds a foglalkoztat6s terdn, ds a begytijtc;tt ds feldolgozott adatok
alapjfin intdzkeddseket javasol az eszlelt problem6k megold6s6ra. M6dszereket ds standardokat
kdszit a gazdasdg 6s foglalkoztat6s terdn. Koordin6torkdnt rdszt vesz a nemzetkozi
szervezetekkel kotdtt meg6llapod6sok vdgrehajt6s6nak figyelemmel kis6rdsdben ds szakmai
t6mogatiist nyrijt a meg6llapod6sok megval6sft6sa sor6n esetlegesen felmeriil6 probldm6k
megold6s6ban. Hazai ds nemzetktizi forr6sokb6l finanszirozott projekteket dolgoz ki. Osszetett
szakmai probldmdkat old meg ds okiratokat dolgoz ki a gazdas6g 6s foglalkozLat6s terdn
felmeriilo legcisszetettebb szakmai kdrddsekben, kiilonleges ismireteket ds kdszsdgeket
alkalmazva.
Feltdtelek:
Szakmai kdpesitds: Felsofokri vdgzettsdg, amit legallbb 240 kreditpontot dro BA vagy Bsc
alapkdpzesen, MA vagy MSc mesterk6pzdsen vagy szakirfnyfi szakk6pesftdsen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi kdpzdsen szerzett szakmai vagy szaiosftott kdpesitds - a
t6rsadalomtudom6nyok terdn.
Tov6bbi ismeretek/szakvizsgfik: Teljesftett |llamigazgatlsi szakvizsga. $BD kateg6ri6s
jitrmiv ezeto i j o go sitv6ny. Sz6m it6 gdpes i sm eretek,
Az dnkormdnyzat tertiletdn hivatalos hasznllatban ldv6 kisebbs6gi nyelvek kozdpfokri ismerete.
Az angol nyelv kozdpfokf ismerete.
Munkatapa sztal at: Le gal 6b b h 6rom dv s zakm ai m unkatap a sztalat.
A kiv6laszt6s sor6n ellenorizziik:
1. Az 6ltal6nos kdzigazgatdsi elj6r6sr6l sz6l6 torvdny (az SZK Hivatalos Kozlonydnek
1812016 szttma) ismeretdt - sz6beli felmdrdssel , 

'

2' A koltsdgvetdsi rendszerrol sz6l6 tdrvdny (az SZK Hivatalos Lapjhnak 5412009,7312010,
10112010, 10112011, 9312012, 6212013, 6312013 - jav., 10812013, t+ZlZOt+, 6812015 - m6s
tdrv., 10312015,9912016, ll3l20l7 es 9512018 sz6ma) ismeretdt - sz6beli felmdrdssel

Szervezeti egys6g:
MEZOGAZDASAGI ES KORNYEZETVEDELMI TITKARSAG
VilIl}l}ll munkakor: AMezogazdas6gi ds Kcirnyezetvddelmi Titk6rs6g titktra, on6l16 tan6csad6
szakmai cfmmel - 1 munkav6llal6
Munkakciri leir6s:
Yezeti, megszervezi ds koordin|lja a titk6rs6g mtikoddsdt. Okiratokat hoz meg 6s ir al(t a
hivatalvezeto kiilcin megbiztsdbol. Figyelemmel kfsdri a titk6rs6g hatriskoidbe tartozo
jogszab6lyokat. Biztositja azok idoben tortdn6, pontos ds tdrvdnyes vJgrehajt6s6t. Elkesziti a
sziiksdges elemzdseket, besz6mol6kat, inform6ci6kat ds okirat-javaslatokat a polg6rmester, a
v6rosi tan6cs ds a v6rosi k6pviselo-testiilet reszere. Elliltja atitkfirsttgjogkordbe tartozo szakmai
teendoket. Megoldja a titk6rs6g hat6skor6be tartozo kozigazgatdsi-ugyeket. Gondoskodik a
dolgoz6k ds a munkafeladatok helyes beoszt6siir6l. Fegyehni elj6r6st-'indit a titkfrsftg azon
dolgoz6i ellen, akik megsdrtett6k munkahelyi kdtelezettsdgeiket. Javaslatot tesz a penzigyi
tervek elkdszftdsdre a v6rosi ktiltsdgvetds kidolgoz6s6nak eljAiSsriban a koltsdgvetdsi jogcimek ds
kciltsdgvetdsi szervek szerint, ds figyelemmel kisdri u koltrdgu"tdsi eszk-ijzok tc;rvdnyes ds
rendeltetdsszeni felhaszn|lt.sdt,jogcimek ds koltsdgvetesi szervek szerint. Egytittmrikodik m6s
titk6rs6gok titktraival ds a v6rosi tan6cs tagtraival. Ertdkeli az alkalmazottat< muntalat.
Feltdtelek:
Szakmai kdpesitds: Felsofokri vegzettseg, amit legalitbb 240 kreditpontot dro BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakir6nyf szakkZpesftdsen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi kdpzdsen szerzett szakmai vagy szakosftott kdpesitds - a
mezo gazdas6g, b i o I 6 g ia, kozgazdas 69 v agy j o gtudom 6ny terdn.
Tov6bbi ismeretek/szakvizsgdk: Teljesitett filamigazgat6si szakvi zsga. Szirmft6gdpes ismeretek.
Munkatap a sztalat: L e gal 6bb cit 6v szakmai munkaiap isztalat.



A kiv6laszt6s soriin ellenorizzik:
1. Az iitallnos kozigazgatlsi elj6rdsr6l sz6l6 tcirvdny (az SZK Hivatalos Kozlonydnek
1812016 sz6ma) ismeretdt - sz6beli felm6rdssel,
2. A foldtorvdny (az SZK Hivatalos Kcjzlonydnek 6212006,6512008,4112009 - m6s torv. ds
ll2l20l5 szftma) ismeretdt - sz6beli felmdrdssel
3. A mez6gazdas6gi ds viddkfejlesztdsi t6mogat6sokr6l sz6l6 torvdny (az SZK Hivatalos
Kcizl<lnye 1012013, 14212014, 10312015 ds l0l/2016) ismeretdt - sz6beli felmdrdssel
4' A hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 trirvdny (azSZK Hivatalos Kozlonye 3612009,88/2010
6s 1412016) ismeretdt - szdbeli felmdrdssel

III. A munkav6gz6s helye:
Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g ter r.

IV. A jelentkez6seket az alSbbi cimen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads69 ter l.a boritdkra kdriiik r6irni:
,,nyi lv6no s p 6ly 6zat" ds feltiintetni, mel yik m unkakdrr e p6ly 6zik.,'

V. A p6ly6zattal kapcsolatos trlj6koztatr{ssal megbizott szem6ly:
Sanda Usorac, telefon: 626-970

VI. A munkakiir bettilt6s6nek felt6telei:
hogy a jelcilt szerb 6llampol96r; nagykorri; kordbban nem szr,int meg 6llami szervben, auton6m
taftom6nyban vagy cinkorm6nyzatban betoltott munkaviszonya a munk6b6l eredo
kotelezettsdgek srilyos megsdrtdse miatt, ds nem sziiletett ellene jogeros itdlet legalibb hat
h6napnyi bdrtonbtintetds letoltdsdre.

VII. A jelentkez6si hatrlrid6:
a jelentkezdsi hatrirido 15 nap, amit a Szabadka V6ros Onkorm6nyzathnak hivatalos honlapj6n
v al6 kdzzdtdtelt kriveto napt6l kell sz6mftani.

VIII. A piiyhzatijelentkez6shez az aLibbi bizonyit6kokat kell csatolni:
A p6ly6zati jelentkezdshez melldkelt eletrajz az eddigi munkatapasztalat felsorol6s6val; az
6llampolg6rs6gi bizonyitvdny eredeti pelddnya vagy m6solata; a ritil"tdri anyakonyvi kivonat
eredeti pdld6nya vagy m6solata; a szakkdpesitdst igazol6 oklev6l hitelesfiett mfsolata; az
iilamigazgatdsi szakvizsga teljesftdsdt igazolo okm6ny eredeti peld,inya vagy hitelesitett
m6solata; a szakmai tapasztalatot igazolo okm6ny eredeti pdld6nya vagy hitelesftett m6solata
(igazol6s, hatttozat vagy m6s okm6ny, amelybol lfitszik, hogy milyerimunkakorben, milyen
szakkdpesitdssel ds milyen idotartamban szerezte a munkatapas,ztalatot). A Beltigyminisztdrium
2019.03.22. ut6n kiadott igazoltsa a biiniigyi nyilvdntartttsb6l sz6rmaz6 adatokr6l.
A bizonyft6 okiratokat eredeti pdld6nyban vagy a kozsdgndl, bir6s6gn6l vagy kozjegyzonel
hitelesitett m6solatban kell benyrijtani.
Az rillampolg6ri bizonyftv6ny ds a sziiletdsi anyakdnyvi kivonat benyrijthat6 egyszerfi
fenym6solatban is.

IX. A munkaviszony id6tartama:
A fent emlftett munkakorokre a munkaviszony hatirozatlan idore sz6l.

X. A kivflasztfs helye, napja 6s id6pontja:
Azok ajeloltek, akik hat6ridon beltil nyfrjtottak be szab6lyos, drtheto ds teljes p6ly6zati anyagot,
amelyhez csatolt6k az osszes sziiksdges bizonyitdkot, ds akik eleget terrnet a meghiidelett



munkakordkhcjz sziiksdges kovetelm6nyeknek, 2019.04.11-6t61 vehetnek rlszt a kiv6laszt6s
sordn drtdkelt tud6sfelmdrdsen, minek pontos idejdrol a pillydzati anyagban megadott
eldrheto sdgeken (telefo nszhm, cim) lesznek drtesitve,

XI.
A kdsve benyrijtott, szabfiytalan, drthetetlen vagy hi6nyos pillyhzati anyagokat, vagy amelyekhez
nem csatoltdk az cisszes kdrt okm6ny eredeti pdld6ny6t vagy a kcizsdgndl, bir6shgn6l vagy
kdzjegyzondl hitelesitett m6solat6t, el lesznek utasitva.

A nyilvdnos p|lyfnatot a klzigazgatdsi hivatal vezetoje 6ltal kinevezet bizotts6g fogja
lebonyolitani.

E piiydzat Szabadka V6ros Onkorm6nyzatfnak honlapjrin jelenik ffieg, a
http://www.subotica.rs lindex/pagelistllglcplid__page_node/63 cimen ds Szabadka V6ros
Kdzigazgat6si Hivatal6nak hirdetotdblttjdn, a pfiydzat meghirdet6s6r6l sz6l6 drtesitds ds a
p\lydzat internetes cime pedig az orsztrg'egeszteiiiteten megjeleno Danas napilapban, valamint a
helyi Hrvatska rijed lapban ds a tartom6ny tertiletdn megielent6 Magyar 5z6'napilapban lesz
kdzzdtdve,


