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Az auton6m tartom6nyokban es helyi onkorm6nyzatokban alkalmazottakrol sz6l6

torvdny 4.,94.6s 102. szakasza(azSZK Hivatalos Kozlonydnek2112016, 11312017 ds 95/2018

szitma), az auton6m tartom6nyok ds helyi 6nkorm6nyzatok szabad munkakdreinek betoltdsere

kdzzetett bels6 ds nyilv6nos p|lyhzatok lebonyolit6s6r6l sz6l6 korm6nyrendelet 11., 12. ds 13.

szakasza(azSZK Hivatalos Kozlony6nek20l6. november 30-ai95. sz6ma) ds a Szabadka V6ros

Kdzigazgat6si Hivatal6rol szolo rendelet (egys6ges szetkezetbe foglalt szdveg) 35. szakasza

(Szabadka V6ros Hivatalos Lapj6nak 18/17 ds 30117 sz6ma) alapjdn akdzigazgat6si hivatal
vezetoje kozzeteszi az al6,bbi

PALY AZATOT UGYINTET,6I MUNKAKOROK BETOLTESERE SZABADKA VAROS
KO ZIG AZGATASI HIVATALABAN

I. A hat6sfgi szerv, amelyben a munkakiirt be kell tiilteni:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g t6r L

II. A betiiltend6 munkakiiriik:

Szervezeti jgys69:
GAZDASAGI. GAZDASAGFEJLESZTESI ES IDEGENFORGALMI TITKARSAG
SZERVEZETI EGYSEG
Munkakiir: YII11l0l4 Gazdas6gfejlesztdsi igyintezo - menedzser asszisztens junior tan6csad6i
szakmai cimmel, I munkav6llal6
a) Munkakiiri leirSs:
Kapcsolatot teremt ds egytittmrikddik hazai es kiil{bldi szervezetekkel, illetdkes orsz6gos,

tartom6nyi ds kozsdgi szervekkel, intdzmdnyekkel, iigynoks6gekkel, beruh5z6kkal,
v6llalkoz6kkal ds kozv6llalatokkal a gazdashgfejlesztds terdn. Megszervezi ds r6szt vesz az

cinkorm6nyzat gazdas5gfejlesztdsi strategi|ja megval6sit6s6nak figyelemmel kdvetdsdben ds

rdszt vesz a helyi gazdashgfejlesztdshez kapcsol6d6 projektek kidolgoz5s6ban ds fejlesztdsdben.



Megszervezi ds rdszt yesz ahazai 6s kiilfbldi forr6sokb6l sz6rmazo tfmogat6sokra meghirdetett
pfiy|zatok ds programok kovetdsdben, a pitl.yinati anyagok kidolgoz6sfban, ds figyelernmel
kisdri a p6ly6zatok ds programok megval6sul6s6t. Megszervezi es rdszt vesz a helyi gazdas6g

fejlesztdse szempontj6b6l jelentos iizleti inform6ci6k adatblzisitnak kialakit6s6ban. Felterjeszti
ds vdlemdnyezi a helyi gazdasttgi fejlesztdsek hatdkony ds sikeres fejlod6sdt szo19616

intdzkeddseket.
Besz6mol6t keszlt a helyi gazdashgfejlesztdssel kapcsolatos teend6k, feladatok ds projektek
vdgrehajt6s6r6l. Rdszt vesz az orsz6gos 6s nemzetkozi projektek megtervezdsdben ds

alkalnazis|ban, a kriltsdgvetdsek kidolgozds6ban, a lefr6 es penzlgyi besz6mol6k
kidolgoz6s6ban.

b) Kiiliinleges felt6telek :

Szakmai kdpesitds: Felsofokti vdgzettsdg, amit legal6bb 240 kreditpontot dr6 BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterkdpz6sen vagy szakir6nyri szakkdpesitdsen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi k6pzesen szerzett szakmai vagy szakositott kdpesit6s - a miszaki,
technol69iai vagy humSn tudom6nyok ter6n.
Tov6bbi ismeretek/szakvizsgdk: Teljesitett |llamigazgatdsi szakvizsga. "8" kateg6ri6s
jhrmiv ezeto i j o go sitv6ny. S z6m ft6 gdpes i smeretek.
Az onkormtnyzat teriiletdn hivatalos haszntiatban ldvo kisebbsdgi nyelvek kc;zdpfokf ismerete,
Az angol nyelv koz6pfokf ismerete.
Munkatap a sztalat: L e gal|bb e gy 6v szakm ai m un katap a sztal at.

A kivflasztds sor6n ellen6rizziik:
1. Az titalfnos kdzigazgatdsi eljirftsr6l sz6l6 torvdny (az SZK Hivatalos Kozl<iny6nek

1812016 szdma) ismeretdt - sz6belileg,
2. A kdltsdgvetesi rendszerrol sz6l6 torvdny (az SZK Hivatalos Kdzlonydnek 5412009,

7312010, 10112010, 10112017, 9312072, 6212013, 6312013 - jav., 10812013, 14212014,
6812015 - m6s torv.,10312015,9912016,11312017 6s 95/2018) - sz6belileg

Szervezeti egysdg:
FELUGYELOSEGI TITKARSAG
Munkakiir:Xl2l0l3 Kommunflis rend6r vezetd referensi szakmai cimmel, 2 munkavfllal6
a) Munkakiiri leir6s:
A kommun6lis rend es a kommun6lis tevdkenysdgek szempontj6b6l jelentosdggel bir6, a

torvdnnyel eloirt egy6b rend fenntart6s6nak ellenorzdse. A v6ros hat6skore al6 tartozo
kommun6lis ds egy6b tev6kenys6gekre vonatkoz6 torvdnyek, egydb eloir6sok ds 6ltal6nos
rendeletek vdgrehajt6s6nak ellen6rzdse. Az illetdkes v6rosi szerveknek, v6llalatoknak ds

intezmenyeknek nyfjtott segitsdg az onkormftnyzati rendeletek alapjdn, amikor a vdgrehajt6shoz
kdnyszerit6 eszkozoket kell alkalmazni, Stirgos intdzkeddsek foganatosit6sa a kcirnyezet
vddelme, illetve az elemi csap6sok ds m6s szerencsdtlensdgek elleni vddelem 6rdekdben.
Birs6gfizetdsi meghagy6sok ki6llft6sa ds szab6lysdrt6si elj6r6sok indft6s6nak kezdemdnyezdse.
Egytittmrikrjdik m6s hat6s6gi szervekkel ds kozv6llalatokkal a hat6skordbe tartozo iigyekben. A
munkakordhez kapcso l6d6 nyi lv6ntart6sokat v ezet.
Egydb teendoket is ellit a kommun6lis rendorsdg vezetdjdnek, a titkhrstry titk6r6nak ds a
kd zi gazgat 6s i h i v at al v e zet dj dn ek m e gb izhs 6b oL

A munkakorebetartozo teendok ds munkafeladatok idejdben tortdno ds minos6gileg kifog6stalan
elvdgzdsddrt a kommun6lis rend6rsdg vezetojdnek, a titk6rs6g titkdrfinak ds a k<izigazgatisi
h ivatal vezetoj dnek taftozik felelo s sdggel.
b) Kiiliin leees felt6telek :

Szakmai kdpesitds:Ndgy dves koz6piskolaivegzettseg- IV. szintri szakkdpesitds.
A kommun6lis rendori feladatok ell6t6s6hoz sziiksdges testi ds szellemi kdpessdgek.



Ne legyen biztons6gi akadfiya a kommun6lis rendori feladatok ell6t6s6nak.
Tov6bbi ismeretek/szal<vizsghk: Teljesitett tillamigazgat6si szakvizsga. Teljesitett kommunSlis
rend6ri vizsga. Szdnitogepes ismeretek.
Az onkormtnyzat tertilet6n hivatalos hasznfiatban ldvo kisebbsdgi nyelvek kozdpfokf ismerete.

Kor6bban nem szrint meg munkaviszonya 6llami vagy m6s szervben a munkakori
kotelezettsdgek srilyos megsdrt6se miatt.
Munkatap a sztalat: L e g al 6bb e gy ev szakm ai m unkatap a sztalat.
A kiv6laszt6s sorfn ellen6rizziik:
l. A kommun6lis rendorsdgr6l sz6l6 torvdny (az SZK Hivatalos Krizldnydnek 49119)

Szervezeti egys6g:
BERUHAZAST NS FEJLESZTESI TITKARSAG
MunkakiirzXll2l0ll Magas6pit6si 6s vfz6pit6si igyint0z6, tanfcsad6i szakmai cimmel, I
munkavdllal6
Munkakiiri leirfs:
Elokdsziti a magasdpit6ssel es vizdpitessel kapcsolatos beruhdzitsi projekteket, Koordin6lja 6s

egysdgesiti a nagyberuhdzitsi feladatokat, irfinyitja a projekteket 6s gondoskodik azok
v6grehajt6s6rol a munka ig6nyeinek megfeleloen, megtervezi 6s megszervezi a projekttel
kapcsolatos tevdkenysdgeket, meghatdrozza 6,s elosztja az eroforr6sokat, napi szinten irfinyitja a

projekteket, ellenorzi akidolgozhs minosdgdt ds a projekt egyes finisai hat6ridejdnek betart6s6t.
Kidolgozza ds figyelemmel kfsdri a foly6, az 6ves, kozdptdlu ds hosszri t6vi beruh|zisi
programokat. Figyelemmel kisdri a projektek megval6sitAs6t. Rdszt vesz a tenderek, aj6nlatok 6s

szerzoddsek kidolgoz6s6ban az dptiletek kiepitdsdvel kapcsolatban. Koordin6lia a
projektcsapatok munkAj6t, Ell tia az dpiiletek dpitdsdvel 6s feltijit6s6val kapcsolatos szakmai
teendoket az elozetes ds elokdszito munk6latok viszonylat6ban, az epitesi engeddlyek beszerzdset
ds a munk6latok bejelentds6t, az epitest, a mriszaki fitvdtelt ds az dpiiletek 6tv6teldt 6s felel a

mrlszaki leir6sok szab6lyoss6g6drt. Besz6mol6kat ds szakmai elemzdseket kdszft az epiletek
dinamikai dpit6si terveirol. Egytittmiikddik a tervezokkel ds a kivitelezokkel. Szakmai
segitsdget nytjt az Ugyintdzoknek. Figyelemmel kisdri a megkotott szerzoddsek vdgrehajt6s6t,
melyek kovetdsdvel a titk6rs6g titkfirabizzameg. Besz6mol6kat kdszft 6s egydb adminisztr6ci6s
ds szakmai feladatokat l6t el. Egyiittmiikcjdik m6s intdzmdnyekkel ds v6llalatokkal. Rdszt vesz a
szakmai csapatok ds munkacsoportok munk6j6ban a kinevezdsrol sz6l6 hat6rozat alapjhn.
Egydb teendoket is ell6t a szolg|latvezeto, a titk6rs6g titk6ra 6s a kozigazgat|si hivatal

vezetoj dn ek me gb izds a alapj 6n.
A munkakordbe tartoz6 teendok ds munkafeladatok idejdben tcjrtdn6 ds minosdgileg kifog6stalan
elvdgzesdeft a szolg{,Iatvezet6nek, a titkfirshg titkdr6nak ds a kozigazgatflsi hivatal vezet6jdnek
tartozik fe I el o s s d g ge I .

b) Ktiliinleges felt6telek:
Szakmai kdpesftds: Felsofokri vdgzettsdg, amit legal6bb 240 kreditpontot 6ro BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakirdnyt szakk6pesitdsen szerzett, illetve
legal6bb ndgy 6ves egyetemi kdpzdsen szerzett szakmai vagy szakositott k6pesit6s - az
6pitomdrnoki vagy kozleked6smdrnoki szakteriileten.
Tov6bbi ismeretek/szakvizsghk: Teljesitett |llamigazgat6si szakvizsga. Szfimit6gdpes ismeretek.
Munkatapa sztalat: L e g al 6bb h 6rom 6v s zakm ai m unkatap a sdal at.
A kiv6lasztfs sor6n ellen6rizziik:



1. A tervezdsr6l ds dpit6srol sz6l6 torvdny (az SZK Hivatalos Kozlonydnek 72109,81/09-jav.,
64110-A8,24lll,72lll2,42ll3-A8,50/13-AB, 98/13-AB, 132114, l45ll4 ds 83/18 sz6ma) -
sz6belileg
2. Aklzbeszerzdsi torvdny (az SZK Hivatalos Kozl<inydnek 12412012, l4l20l5 ds 68/2015) -

sz6belileg

Szervezeti egys69:
A VAGYONJOGI TITKARSAG
MunkakiirzYllll0l6 vagyonjogi ngyintezo IV., tan6csad6i szakmai cfmmel, - I munkav6llal6

a) Teend6k 6s munkafeladatok
Ingatlan kisaj6tft6s komplex kozigazgatdsi elj6r6sa. Ingatlan tulajdonjog6nak 6truhttz6sa. Epitdsi
telkek etminositdsdnek komplex kozigazgatlsi elj6rdsa. Telek haszn|latimak meghat6rozdsa.
Tulajdonkdzossdg megszi.intetdse. Ingatlan elidegenitdse ds megszerzdse. Ingatlan hasznfiatinak
ds haszn|latr jog6nak tfiruhfnhsa. J6v6hagydsi tervezetek kidolgoz6sa. Nyilatkozatok.
Besz6mol6k.
Egydb teendoket is ell6t a szolg|latvezeto, a titk6rs6g titkfira ds a kcizigazgatdsi hivatal
vezetoj dn ek me gbizdsa alapj 6n.

A munkakorebetartozo teendok ds munkafeladatok idejdben t<jrt6no ds min6sdgileg kifog6stalan
elvegzds55rt a szolg6latvezetonek, a titk6rs6g titk6r6nak ds a kozigazgat6si hivatal vezetojdnek
taftozik fel el ossd ggel.
b) Kiiliinleees felt6telek :

Szakmai kdpesitds: Felsofokf vegzettseg, amit legal6bb 240 kreditpontot 6ro BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterk6pzdsen vagy szakir6ny0 szakkdpesitdsen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi kdpzdsen szerzett szakmai vagy szakositott kdpesit6s - a
jogtudom6nyok teri.iletdn
Tov6bbi ismeretek/szakvizsgttk: Teljesitett igazsdg;jgyivizsga, Sz6mit6gdpes ismeretek.
Mun katap a sztal at: L e galilbb h6ro m dv s zakm ai m unkatap a sztalat.
A kivdlaszt6s sorfn ellen6rizziik:

l. A kisaj6tit6sr6l s2616 torv6ny (az SZK Hivatalos Kdzlonye 53195,23101- AB, JSZK
Hiv. Lapja 1610I - AB, az SZK Hiv. Kozlonye20109,55ll3 - AB, 106116 - m6s
torv.)

2. A koztulajdonr6l s2616 tdrvdny (az SZK Hivatalos
Kdzlonydn ek 721 ll, 88/1 3, 105 I 14, I04l 16 - m6s torv., I 08/1 6, lI3 I 17, 95/1 8)

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

IV, A jelentkez6seket az al6bbi cimen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabadshg ter 1., a boritdkon tiintessdk fel,
hogy mely munkakor betoltdsdre pLlyinnak. "

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

VI. A munkaktir bettilt6s6nek felt6telei:
hogy a jelolt szerb 6llampolg6r; nagykorri; kor6bban nem sziint meg 6llami szervben, auton6m
tartom6nyban vagy onkorm6nyzatban betoltott munkaviszonya a munk6b6l eredo
kdtelezettsdgek srilyos megsdrtdse miatt, ds nem sztiletett ellene jogeros itdlet legalibb hat
h6napnyi bortonbiintetds letdltdsdre.



VII. A jelentkez6si hat6rid6:
a jelentkezdsi hat6rido 15 nap, amit a Szabadka V6ros Onkorm6nyzatfnak hivatalos honlapj6n
valo kozzetdtelt kovet6 napt6l kell sz6mftani.

VIII. A phlyinatijelentkez6shez az akibbi bizonyft6kokat kell csatolni:
A p6116zati jelentkez6shez mell6kelt eletrajz az eddigi munkatapasztalat felsorol6s6val; az

dllampolg6rs6gi bizonyitvtny eredeti pdld6nya vagy m6solata; a szi.iletdsi anyakonyvi kivonat
eredeti pdld6nya vagy m6solata; a szakkdpesitest igazoTo oklevdl hitelesitett mlsolatq; az
|llamigazgathsi szakvizsga teljesit6sdt igazol6 okm6ny eredeti pdld5nya vagy hitelesitett
m6solata; a szakmai tapasztalatot igazol6 okm6ny eredeti pdld6nya vagy hitelesitett m6solata
(igazol6s, hattrozat vagy m6s okm6ny, amelybol l6tszik, hogy milyen munkakorben, milyen
szakkdpesitdssel 6s milyen id6tartamban szerezte a munkatapasztalatot). A Beliigyminisztdrium
2020.02.2I. ut6n kiadottigazolflsa a btiniigyi nyilvfintartftsb6l sz6rmaz6 adatokrol.
A bizonyit6 okiratokat eredeti pdld6nyban vagy a kozsdgndl, bir6s6gn6l vagy kozjegyzonel
hitelesftett m6solatban kell beny rijtani.
Az 6llampolg6ri bizonyftvdny ds a szi.iletdsi anyakdnyvi kivonat benyrijthat6 egyszerti
fdnym6solatban is.

IX. A munkaviszony id6tartama:
A fent emlitett munkakdrokre a munkaviszony hatdrozatlan idore sz6l.

X. A kiv6laszths helye, napja 6s id6pontja:
Azok ajeloltek, akik hat6rid6n beliil nyfjtottak be szab6lyos, drthet6 ds teljes p6ly6zati anyagot,
amelyhez csatolt6k az osszes sziiksdges bizonyitdkot, ds akik eleget tesznek a meghirdetett
munkakorcikhdz szi.iksdges kovetelmdnyeknek, 2020.03.12-6tol vehetnek reszt a kiv6lasztds
sor6n drt6kelt tud6sfelmdrdsen, minek pontos idejdrol a p6ly6zati anyagban megadott
eldrhetosdgeken (telefo nsz6m, cim) I esznek drtes itve.

XI.
A kdsve benyfjtott, szab{iytalan, drthetetlenvagy hi6nyos piiy6zati anyagokat, vagy amelyekhez
nem csatolt|k az osszes kdrt okm6ny eredeti pdld6ny6t vagy a kozs6gn6l, bir6s6gn6l vagy
kdzjegy zond I hitel esitett m 6so I at6t, el I esznek utas itva.

A nyilv6nos piiyLzatot a kozigazgatilsi hivatal vezetoje tital kinevezet bizotts6g fogja
lebonyolitani.

E piiyinat Szabadka V6ros Onkorm6nyzatlnak honlapj6n jelenik ffieg, a

http://www.subotica.rslindex/pagelist/lglcp/id page_node/63 cfmen 6s Szabadka V6ros
Kozigazgat6si Hivatal6nak hirdetotilblilin, a p\lydzat meghirdetds6rol sz6l6 drtesftds ds a
p6lyazat internetes cime pedig az orczilg egesz tertiletdn megjeleno Danas napilapban, valamint a
helyi Hrvatska rijed lapban 6s a tartom6ny teriiletdn megjelento Magyar 5z6 napilapban lesz
kdzzeteve.

t6si hivatal vezet6je

jogrlsz Msc.


