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Az. auton6m tartorn6nyol<ban ds helyi onl<orm6ny zatol<ban all<alnazoltahr6l sz6lcl
torvdny 4., 94. ds 102. sz.alcasza (az SZK Hivatalos Kozldnydnel< 2112016, I I 312017 es 9512018
sz6ma). az autonotn tartom6nyol< ds helyi onl<orm6nyzatol< szabad munl<al<oreinek betoltesdre
l<o'z.zerett belsci ds nyilv6nos p6lydzatol< lebonyolit6s6r6l sz6l6 l<orm6nyrendelet I 1., 12, ds 13.
sz.alcasz'a(azSZK Hivatalos Kozlonydnek20l6, november 3O-ai 9,5, szhma) ds a Szatladlca V6ros
Kttzigazgatdsi J'livata1616l sz616 rcndclet (egysdges szerl<ezetbe ibglalt szdveg) 35, szal<asza
(Szabadl<a Virros I livatalos l,ap.jdnal< l8/ 17 is 30117 szAma) alap.jdn a l<6zigazga16si hivatal
vczct6.ic l<ozzclesz) az al|bbi
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I. A hat6sdgi szerv, amelyben a munkakiirt be l<ell tiilteni:
Szabadl<a Virros l(or-,igazgat6si Hivatala, Szabadl<a. Szabads6g

tdr l.

II. A betiiltcnd<i munkakiir:
Sz,ervezeti egys6g:
GAZDASAGFEJLESZTEST, cAZDASAct
SZOLGALAT
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YlllzlDl3 munkal<dr: IDEGENFORGALMT UCVnf F.Z6, tandcsad6i

szal<mai cfmrnel.
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munkav6llal6

Muilkal<iiri lcirds: l:lkesziti az iclegtcnlblgalornnral l<apcsolatos eloirasol< es iiltaldnos ol<iratol<
javaslataiL. valanrirrt azol< indol<l6sdt is urc-'lldl<lctcit. l*dolgozz.a az idegcllbrgalommal
Jiapcsolatos
6ltaLzlrros oliitatjat,aslatoltla vonatl<ozti m6clositri irrditvdnyol<at, Illeurz-i es tanttlnttutyoz.za a7.
idcgcntbrgalotrrtral ltapcsoJatos dltal6rros ol<iratoli tervez-et6nel< l<idolgoz6s6bap jelentosiggcl biro
torvetr)'cl<et. nr6s clolr6sol<at ds jogszabdlyoltat. IigyLittrrrLrkddil< az illetekes szervvei az eloirdsol< cs
6ltal6nos ol<iratol< tt:rvezetenel< illetve javaslat6nal< osszehaugol6s6.n a uormativ, rnuszal<i ds uyelvi

helyesseg tel<irrtet6ben. I(oordirrrilja az adminiszlrativ teendolcet ds ellenorzi az egysdges gyahorlat

alkalnaz5;sdl a ltdzigazgatlst rigyel< 1<ezel6sdben ds lefolytatja a kozigazgatdsi elj6rdsolcat. Az
idegenforgalommal l<apcsolatos j6v6hagy6sok, engeddlyek, regisztr6ci6l< ds m6s okiratok kiad6s6ra
vonatl<oz6 egyedi olciratol<at dolgoz ki. Projektel<et lcdszit, ds gondoslcodik azok szab6lyos ds jdoben
tortino tovdbbitdsarcil. Gorrdosl<odik a 1<oz,besz.erzesi tervel<, tender dolcument6ci6k ds a pro.jel<tek
vegrchait6s6val l<apcsolatos szelzoddse j< szabdlyszcrir ds idoben tort6no l<idolgozds6r6l. Irrtezlcedik is

lbll,tat a szcrzoclesck szaball,os is idobcn tdrteno vegrchajtzisa dlcJel<dben. I,:lol<6sziti is
megszct'vezi az iclegerrlblgalonrnral l<apcsolatos plo.ieliteJ< vigrchajt6s6n vcgzendo ntunl<6lcat,

tevdkcrt-vsdgcl<e1

Kii kinleges felt6telek

:

Szahrrai kdpesitds: Fels6lbl<u vdgzettseg, amit legalAbb 240 hreclitpontot dro BA vagy Bsc alaplcdpzdsen,
MA vagy MSc tnestet'lcdpzdsen vagy szal<iranyrh szakkdpesit6sen sz,erzelt, illetve legal6bb ndgy dves
egyetemi kdpzdserr szerzerr szalcmai vagy szal<ositott kdpesitds - a t6rsadalomtudom6nyol< terdn
TovAbbi ismeretel</szalrvizsg6k: Teljesitett itllantigaz.garilsi szal<vizsga. "8" l<ateg6ri6s
.j6rnLrvezetoi
jogositv6uy. Sz6rr itrigdpcs ismerctck.
Az onkormdrryzat terLileten hivalalos haszndlatban leivo kisebbsdci nyelvel< l<ozeptbl<ri isrrerete Az angol

nyclv l<ozepfol<fi jsnercte.
M unltatapasztal

at:

L,egal 6b

b li6ronr dv szak mai m r-Lnl<atapasztal at.

A kiv6laszt6s sor6n ellenorizziil<:
I' Az iital|nos kozigazgat6si elj6r6sr6l sz6l6 torvdny (az SZK Hivatalos Kozl6ny6nel<
1812016 sz6na) ismeretdt - sz6belileg,

2. A lcoltsigvetdsi
3.
4.

rendszerrol sz6l6 torvdny (az. SZK Hivatalos K6zlonydnel< 54lZO0g,
7312010" l0ll20l0, 10112011.9312012,62,12013, 6312013 -.jav., 10512013, 14212014,
6812015 rn6s torv,, I 0312015,9912016, 1 l3l20l7 es 951201 8) - sz6belileg
A turiznrLtsrril szolo torvcn;, (az.S1.K Ilivatalos l(ozlonydncl( I7l2\l9) - szribelilcg
A vendegldtzisrol szolo tdrvinl' @z.S/.1{ Ilivatalos l<ozlonydnel< llllg) - sz6belileg

III" A munkav6gz6s helye:
Szabadl<a

v6ros Kozigazgat6si I{ivatala, Szabadka, Szabadsdg tdr r.

IV. A jelentkez6seket az al|bbi cimen l<ell benyrijtani:
Szabadl<a V6ros l(ozigazg,at6si Flivatala, Szabadl<a, Szabads6g
gy nr ely rnun kal<cir beto ltdsdre p6ly 6znal<.

ter | ., a boritdl<on tiintessdk fel,

ho

V. A pfly6zattal kapcsolatos tdj6koztatdssal megbizott szem6ly:
Sanda Usorac, telefon: 626-970

VI. A munkal<iir betiilt6s6nek felt6telei:
hogl' 3 jelolt szerb 6llampol96r; nagykorLli; l<or6bban nem szijnt rneg 6llami szervberr, auton6nr
tarlorn6nyban vagy dnl<orrndnyzatban betdltdtt munl<aviszonya a munl<db6l eredo
l<citelezettsdgel< s[lyos megsdrtdse lniatt, ds nern szliletett ellene jogeros 'rtelet legal(tbb hat
lr6napnv i bcjrtorrbLintctis Icto ltdsire,

VII. A.jelentl<ez6si hatf ridrl:
a.iclentl<ezesi hat6rido l5 nap, arrit a Szabadl<a V6ros Onl<orm6nyzatdnal< hivatalos Sonlapi6n
valo l<ozzetetelt l(oveto napt6l lcelI sz6rnitani.

VIII. A pflyhzatijelentkez6shez

az a16bbi bizonyit6kokat kell csatolni:
melldl<elt eletrajz az eddigi munl<atapasztalat felsorol6s6val; az
6llarnpolg6rs6gi bizonyftvdny eredeti pdld6nya vagy rn6solata; a sitiletesi anyal<onyvi l<ivonat

A p6lydzati .jelentlcezdshez

eredeti pdldzinl,a vagy m6solata; a szald<epesitdst igazol6 ol<levdt hitelesitett rn6solata; az
i+llanigazgatdsi szal<vizsga teljesit6sdt igttzolo okmdny eredeti peld|nya vagy hitelesftett
mdsolata; a szal<rnai tapasztalatot igazol6 okm6ny eredeti pdld6nya vagy hitelesftett rn6solata
(igazoliis, hatdroz.ar vagy rnds ol<m6ny, arnelybol l6tszil<, hogy rnityen munl<akdrben, milyen
szal<l<dpesitdssel es rnilyen idotartarnban szefezle a munl<atapasztalatot). A BettigyminisztiriLrrn
2019.11,08. ut6n kiadott igazol5;sa a bLiniigyi rryilv6ntart6sb6l sz6nnaz6 adatokr6l.
A bizonyit6 ol<iratol<at eredeti pdlddnyban vagy a kdzsdgndl, bir6s6gn6t vagy l<6zjegyzonel
hitelesftett m6solatban lcelI benyfrjtani.
Az. 6llarnpolg6ri bizorryitv6ny ds a szliletdsi anyal<dnyvi kivonat benyirjthat6 egyszerLi
ltnymdsolatbarr is.

IX. A munl<aviszony idritartama:
A t-en1 crllitett Iruul<al<orol<re a mr-rnl<aviszony hatiirozatlarr iclole sztil.
X. A kiv6laszt6s helye, napja 6s idripontja:
Azol< a.ietdltel<, akil< hatirridon beliil ny[rjtottal< be szab6lyos, drthet6 ds teljes p6lydzati anyagor,
amelvhez csatoltdl< az osszes sziil<sdges bizonyitdl<ot, ds al<il< eleget tesznel< a meghirdetelt
munlcal<ordl<hoz sziil<sdges lcovetelmdnyeknel<, 2019.11.z9-arcl vehetnel< rdszt a l<iv6laszt6s
sor6n drtdl<elt trrd6sfehndrdsen, minel< pontos idejdrol a p6lydzati anyagbaLr rnegadott
e drh etosdgel<en (tel efo nszdtrt, cf m) esznel< drtes itve.
I

I

XI"
A l<6sve benyfrjtott, szab|lytalan, drthetetlen vagy hidnyos piiy6zati anyagol<at, vagy arnelyelchez
nem csatolt|l< az cisszes l<irt ol<m6ny eredeti pdld6nydt vagy a l<6zs6gndl, bfr6sdgn6l vagy
l<ozlegyzondl [ritelesftett rn6solat6t, el lesznel( utasitva.
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nyilv6nos pdlyAz.aroI

a l<ozigazgatdsi

hivatal vezeloje itltal lcinevezet bizottsdg fogja

lebon),olitan i.
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Vdros

0nkornr6nl/zaLanal< honlapj6n .jelenil<

meg, a

Ittlp://ir,tvrv.subotica.rs/index/pagetist/lg/cp/id page _node/63 c[men es Szabadl<a V6ros
l(ozigazgat6si llivatal6nal< hirdetot6bl6.ldn. a p6lydz,aI nreghircletdsdrol sz6l<i drtesitds ds a
pilytz,aI internetes cfnre pedig az orszitg egesz terUletdn rrregjeleno Danas napilapban, valamint a
helyi Hrvatsl<a rijed lapban ds a taltom6ny terliletdn megjelento Magyar 5z6 napilapban lesz
l<ozzeteve.

