
Szerb Kozt6rsas69

Vajdas6g Auton6m Tarlom6ny
Szabadka v6ros

KlZIGAZGATASI HIVATAL
Iratszfim: IV- 1 3- I 1 | -1 -26 120 19

Kelt: 2019.05.09.

24000 Szabadka

Szabads6g tdr l.
Tel.024-636-101

MUD/SU

A meghirdetds d6tuma: 2019.05.17.
Jelentkezdsi hat6rido: 2019.06.03.

Az auton6m tartomdnyokban ds helyi onkorm6nyzatokban alkalmazottakr6l sz6lo
torvdny 4.,94. ds 102. szakasza (az SZK Hivatalos Kozlonydnek2112016, 11312017 es 9512018
szdma), az auton6m tartom6nyok ds helyi onkorm6nyzatok szabad munkakoreinek betoltdsdre
kozzdtett bels6 6s nyilv6nos piiyhzatok lebonyolit6s6r6l sz6l6 korm6nyrendelet I 1., 12. ds 13,
szakasza (az SZK Hivatalos Kcizlonydnek 2016. november 30-ai 95. szdma) ds a Szabadka V6ros
Kdzigazgat6si Hivatal6rol szolo rendelet (egysdges szerkezetbe foglalt szoveg) 35. szakasza
(Szabadka V6ros Hivatalos Lapjfunak 18117 es 30117 szftma) alapjhn a kdzigazgat6si hivatal
vezetoje kozzeteszi az alfhbi

P ALY LzATor UcYINTEZ6I MUNKAKon nnToLTESERE s zABADKA vAno s
K6 ZTG AZGATASI HI VATALAn aN

I. A hat6s6gi szerv, amelyben a munkakiirt be kell tiilteni:
Szabadka V6ros K6zigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6e tdr L

II. A betiiltend6 munkakiirtik:

Szervezeti egys6g:
VAGYONJOGI TITKARSAG, VAGYONJOGI, LAKAS- ES TELEKUGYI
SZOLGALAT
VIlll0lS munkakiir: vagyonjogi iigyint6z6 IY., junior tanricsad6i szakmai cimmel, - 1
munkav6llal6
Munkakiiri leirfs:
Ingatlan kisaj6tit6s komplex e let mellett. Ingatlan tulajdonjog
ifiruhttzits, feli.igyelet mellett. komplex k)zigazgatilsi egarasa,
feliigyelet mellett, Epiilet r sziiksdges telek meghatliozitsat,
feltigyelet mellett. Tulajdonkcizdssdg megsztintetdse, feli.igyelet mellett. Ingatlan elidigenitdse ds



szerzesq feliigyelet mellett. Ingatlan hasznillatdnak 6s haszn ftlati jogdnal< dtruh6z6sa, felligyelet
mellett. J 6v fthagy 6si tervezetek kidol goz6sa. Nyilatkozatok. Besz6mol6k.

Felt6telek:
Szakmai kdpesitds: Felsofokri vdgzettsdg, amit legalilbb 240 kreditpontot dro BA vagy Bsc
alapkepzdsen, MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakirdnyu szakktpesitdsen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi kdpzdsen szerzett szakmai vagy szaios(tott kdpesit6s - a
j o gtudom 6nyok teri.i let6n
Tov6bbi ismeretek/szakvizsgfk: Teljesitett filamigazgat6si szakvizsga. Sz1mitog6pes ismeretek.
Mu n katap a sztal at'. L e gal 6bb e gy d v s zakm ai m un katap a sztal at.
A kiv6laszt6s sor6n ellenorizzik:
Az 6ltal6nos kdzigazgatlsi eljdrdsr6l sz6l6 torvdny (az SZK Hivatalos K6zl6nydn ek Ig/2016
szhma) ismeretdt - sz6belileg,
A kisaj6tit6sr6l sz6l6 tdrvdny (az SZK Hivatalos Kozlonye 53195, a JSZK Hivatalos Lapja
1612001 - SZAB rendelet 6s az SZK Hivatalos Kozldnye 2012009, 55/2013 - AB rendeler ds
10612016 - hiteles tolm6csol6s) - sz6beliles
A tervezdsr6l 6s dpitdsr6l sz6l6 torvdny 61. szx hivatalos kozlonydne k 7212009, gll2o0g - jav.,
6412010 - AB rendelet, 241201I, 12112012, 4212013 - AB rendelet, S0l20l3 - AB rendelet,
9812013 - AB rendelet, 132/2014, 14512014 es g3l20lg) - sz6belileg
Az epitesi telek feletti hasznitlati jog tulajdonjoggS tortdn6 dijkoteles 6tminositdsdrol sz6l6
torvdny (azszK Hivatalos Kozlonye 6412015)- sz6beli felmdrdssel
A kciztulajdonr6l sz6l6 tcirvdny (az SZK Hivatalos Kcizlony6nek 7212011, ggl20l3, 10512014,
104/2016 - m6s tdrv.,70812016, 11312017 es 95r2olg) ) - sz6beli felmdrdssel

III. A munkav6gz6s helye:
Szabadka v6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6s tdr L

IV. A jelentkez6seket az ak[bbi cimen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g t6r 1., a borftdkon tiintessdk fel,
hogy mefy munkakd,r betdlt6sdre p6ly6znak.

v. A p6lydzattal kapcsolatos tfj6koztatr{ssal megbizott szem6ly:
Sanda Usorac, telefon: 626-970

VI. A munkakiir bettilt6s6nek felt6telei:
hogy a jelolt szerb 6llampolg6r; nagykorri; kor6bban nem szrint meg 6llami szervben, auton6m
tartom6nyban vagy cinkormrinyzatban betoltott munkaviszori a a munk6b6l eredo
kotelezettsdgek srilyos megsdrtdse miatt, ds nem sziiletett ellene jogeros itdlet legal6bb hat
h6napnyi b6ftonbtintetds letciltdsdre.

VII. A jelentkez6si hatdrid6:
a jelentkezdsi hat6rid6 15 nap, amit a Szabadka V6ros Onkorm6nyzat(nak hivatalos honlapj6n
valo kozzetdtelt kdveto napt6l kell sz6mftani.

VIII. A piiyinatijelentkez6shez az al6bbi bizonyit6kokat kell csatolni:
z eddigi munkatapasztalat felsorol6s6val az
agy m6solata; a sziletesi anyak<inyvi kivonat

tdst igazol6 oklevdl hitelesitett mlsolata: az
okm6ny eredeti peldinya vagy hitelesitett

ny eredeti peldd;nya vagy hitelesitett m6solata



(igazoltn, hatfrozat vagy miis okm6ny, amelybol l6tszil<, hogy milyen munkakcjrben, milyen
szakkdpesitdssel ds milyen idotartamban szerezte a munkatapasztalatot). A Beliigyminisztdrium
2019.05.17. utdn kiadott igazolisa a bfniigyi nyilvdntartftsb6l sz6rmaz6 adatokr6l.
A bizonyit6 okiratokat eredeti pdld6nyban vagy a kozsdgndl, bir6s6gn6l vagy kozjegyzonel
hitelesitett m6solatban kell benyrijtani.
Nz filampolgdri bizonyitvfiny 6s a sztiletdsi anyakonyvi kivonat benyrijthat6 egyszerti
fdnym6solatban is.

IX. A munkayiszony id6tartama:
A fent emlitett munkakcircikre a munkaviszony hatilrozatlan idore sz6l.

X. A kivflasztds helye, napja 6s id6pontja:
Azok ajeldltek, akik hat6ridon beltil nyrijtottak be szab6lyos, drthet6 ds teljes ptiytnati anyagot,
amelyhez csatolt6k az osszes sztiksdges bizonyitdkot, 3s akik eleget t.rrn.t a meghiidelett
munkakorokhdz sziiksdges kovetelmdnyeknek, 2019.06.05-dtol vehetnek r6szt a kiv6laszt6s
sor6n drtdkelt tuddsfelm6rdsen, minek pontos idejdrol a p6ly6zati anyagban megadott
eldrheto sdgeken (telefo nsz6m, cfm) lesznek drtes itve.

XI.
A kdsve benyfjtott, szabftlytalan, drthetetlenvagy hi6nyos pillydzati anyagokat,vagy amelyekhez
nem csatoltftk az osszes k6rt okm6ny eredeti p6ld6nydi vagy a kdzsEgndl, birOsagnai vagy
kozjegyzondl hitelesitett mrisolat6t, el lesznek utz sftva,

A nyilv6nos p6ly6zatot a kozigazgat6si hivatal vezetoje 6ltal kinevezet bizotts6g fogja
lebonyolitani.

E pfiy6zat Szabadka v6ros 6nkorm6nyzatilnak honlapj6n jelenik ffi€g, a
ge_node/63 cimen ds Szabadka V6ros
iiydzat meghirdetdsdrol sz6l6 drtesftds ds a

ri.iletdn megjeleno Danas napilapban , valamint a
letdn megjelento Magyar 5z6 napilapban lesz

hivatal vezetoje

viik jog6sz Msc.


