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A meghirdetds d6tuma: 2020.03.13.
Jelentkezdsi hat6rid6 : 2020.03.30.

Az auton6m tartom6nyokban ds helyi onkorm6nyzatokban alkalmazottakr6l sz6l6
torvdny 4.,94. ds 102. szakasza (az SZK Hivatalos Kcizlciny6nek2112016, 11312017 es 9512018
szdma), az auton6m tartom6nyok ds helyi onkorm6nyzatok szabad munkak<ireinek betdltdsdre
kozzdtett belso ds nyilvdnos piiyhzatok lebonyolit6s6r6l sz6l6 korm6nyrendelet I 1., 12. ds 13.
szakasza (az SZK Hivatalos Kozlonydnek 2016. november 30-ai 95. szftma) 6s a Szabadka
V6ros Kozigazgatrisi Hivatal6r6l sz6l6 rendelet (egysdges szerkezetbe foglalt szciveg) 35.
szakasza (Szabadka V6ros Hivatalos Lapjdnak 18/17 6s 30117 szdma) alapjfn akdzigazgatilsi
h ivatal v ezetoj e kozzeteszi az allbbi
PALY AZATOT UGYINTEZ6I MUNKAKOn nnT6LTESERE SZABADKA vARoS
KO ZIG AZGATASI HIVATALABAN

I. A hat6sdgi szerv, amelyben a munkakiirt be kell ttilteni:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr I .

II. A bettiltend6 munkakiir:
Szeryezeti egys6g:

FELUGYELoSEGI TITKARSAG
Xl2l0l3 munkakiir - Kommunilis rend6r vezet6 referensi szakmai cimmel. 1 munkav6llal6
a) Munkakiiri lefrds:
A kommun6lis rend ds a kommun6lis tevdkenysdgek szempontj6b6ljelentosdggel bfr6, a torvdnnyel elofrt
egydb rend fenntart6srinak ellenorzdse. A v6ros hat6skore alft Lartoz6 kommun6lis ds egydb
tev6kenysdgekre vonatkoz6 tcirvdnyek, egydb elofr6sok 6s 6ltal6nos rendeletek vdgrehajt6s6nak
ellen6rzdse. Az illetdkes v6rosi szerveknek, v6llalatoknak ds intdzmdnyeknek nyrijtott segitsl,g az
onkorm6nyzati rendeletek a1apj6n, amikor a vdgrehajt6shoz kdnyszerit6 eszklzoket kell alkalmazni.
Stirgos intdzkeddsek foganatosit6sa a kdrnyezet vddelme, illetve az elemi csapiisok 6s m6s
szerencsdtlensdgek elleni vddekezds drdekdben. Birsiryfizetesi meghagySsok ki6llit5sa es szabillysdrldsi

elj6r6sok indft6s6nak kezdemenyez6se. Egylittmrikcjdik m6s hat6s6gi szervekkel ds kozv6llalatokkal

a

hat6skor6be tartozo tigyekben. A munkakordhez kapcsol 6d6 nyi lv6ntarl6sokat vezet.

Egydb teendoket is ell6t a kommun6lis rendorsdg vezetoj6nek, a titk6rs6g titk6r6nak es akozigazgat"lsi
hivatal vezetoj dnek megbizas6b6l,
A munkakorebe tatl"ozo teend6k ds munkafeladatok idejdben tiirtdn6 ds min6sdgileg kifog6stalan
elvegzeseert a kommun6lis rendorsdg vezetljenek, a titk6rs6g titk6r6nak ds a kozigazgathsi hivatal
vezetoj6nek Iaftozik fel elossdggel,
b) Kiiltinleees felt6telek:
Szakmai kdpesitds: Ndgy 6ves kozdpiskolai vdgzettsdg - IV. szintu szakkdpesit6s.
A kommun6lis rend6ri feladatok elliltdshhoz sziiksdges testi ds szellemi kdpessdgek.
Ne legyen biaons6gi akad|lya a kommun6lis rendori feladatok ell6t6s6nak.
Tov6bbi ismeretek/szakvizsg6k: Teljesftett |llamigazgat6si szakvizsga, Teljesitett kommunSlis rendori
vizsga. Szrimit6gdpes ismeretek,
Az onkorm6nyzat teriiletdn hivatalos haszn6latban l6vo kisebbsdgi nyelvek kozdpfokf ismerete.
Kor6bban nem sztint meg munkaviszonya 6llami vagy m6s szervben a munkakori kotelezettsdgek srilyos
megsdrtdse miatt.
M unkatap as ztalat: Le galSbb e gy dv s zakmai m unkatapas ztal at.

A kivdlasztds sorfn eilen6rizziik:
1. A kommuniilis rendors6gr6l sz6l6 tdrvdny ismeret6t (az SZK Hivatalos Kozlony6nek

III. A munkav6gz6s

49119)

helye:

Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr 1.

IV. A jelentkez6seket az alAbbi cimen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka,szabadsilg
hogy mely munkakor betolt6sdre pLlyfnnak. "

tdr 1., a boritdkon tiintessdk fel,

V. A p:ilyizattal kapcsolatos thj6koztatdssal megbizott szem6ly:
Sanda Usorac. telefon: 626-970

VI. A munkaktir betiilt6s6nek felt6telei:
hogy a jeldlt szerb 6llampolg6,r; nagykorf ; kordbban nem szr.int meg 6llami szervben, auton6m
tartom6nyban vagy onkorm6nyzatban betoltott munkaviszonya a munk6b6l eredo
kdtelezettsdgek srilyos megsdrtdse miatt, ds nem sziiletett ellene jogeros ft6let legal6bb hat
h6napnv i bdrtcinbiintetds letoltdsdre.

VII. A jelentkez6si hatdrid6:
a jelentkezdsi

hat6rido l5 nap, amit a Szabadka V6ros Onkorm6nyzatdnak hivatalos honlapj6n
koveto napt6l kel I sz6mitani.

v alo kozzetdtelt

VIII. A pfllyhzatijelentkez6shez

az al6bbi bizonyitdkokat keil csatorni:
pfiyLzati jelentkezdshez melldkelt eletrajz az eddigi munkatapasztalat felsorol6s6val; az
6llampolg6rs6gi bizonyitvhny eredeti pdld6nya vagy m6solata; a szi.iletdsi anyakonyvi kivonat
eredeti pdld6nya vagy m6solata; a szakkdpesftdst igazol6 oklev6l hitelesitett mSsolata; az
|llamigazgat6si szakvizsga teljesftdsdt igazolo okm6ny eredeti peld,finya vagy hitelesitett
m6solata; a szakmai tapasztalatot igazolo okm6ny eredeti peldhnya vagy hitelesitett m6solata
(igazol6s, hatirozat vagy m6s okm6ny, amelybol lttszik, hogy milyen munkakorben, milyen
szakkdpesitdssel ds milyen id6tartamban szerezte a munkatapasztalatot). A Beliigyminisztdrium
2020.03.13. ut6n kiadott igazollsaa btintigyi nyilv6ntart6sb6l sz6rmaz6 adatokr6l.

A

A

bizonyft6 okiratokat eredeti pdld6nyban vagy a kozsdgn6l, biroshgn|l vagy klzjegyzonel
hitelesitett m6solatban kell benyrijtani.
Az 6llampolg6ri bizonyitviny 6s a szi.iletdsi anyakrinyvi kivonat benyfjthat6 egyszeri
fdnym6solatban is.

IX. A munkaviszony id6tartama:
A fent emlitett munkak<lrokre a munkaviszony hatfirozatlan idore sz6l.
X. A kivilasztfs helye, napja 6s idtipontja:
Azok ajeloltek, akik hat6rid6n beli.il nyrijtottak be szab6lyos, drtheto ds teljes pfily|zati anyagot,
amelyhez csatolt6k az cisszes sztiksdges bizonyftdkot, 6s akik eleget tesznek a meghirdetett
munkakorokhoz sziiks6ges kovetelmdnyeknek, 2020.04.02-6t61 vehetnek rdszt a kiv6laszt6s
sor6n drtdkelt tud6sfelm6r6sen, minek pontos idejdrol a ptiydzati anyagban megadott
el6rhetosdgeken (telefo nszdm, cim) lesznek 6rtesitve.

XI.
A kdsve benyrijtott, szabfiytalan, drthetetlen vagy hi6nyos p6lyfnati anyagokat, vagy amelyekhez
nem csatoltitk az osszes kdrt okm6ny eredeti peldhnyitt vagy a kdzsdgn6l, bir6sdgn6l vagy
kdzjegy zon6l hitelesitett m6so lat6t, el lesznek utasitva.

A

nyilv6nos p6ly6zatot

a

kdzigazgathsi hivatal vezetoje

iital

kinevezet bizotts6g fogja

lebonyolitani.

E p\lydzat

jelenik meg, a
cimen ds Szabadka Viiros

Szabadka V6ros Onkorm6nyzatinak honlapj6n

http://www.subotica.rs lindex/pagelistllglcplid._page_node/63
Kdzigazgatdsi Hivataldnak hirdetotftbl|jfin, a p\lyfnat meghirdetdsdrol sz6l6 drtesitds ds a
pftlylzat internetes cime pedig az orczdg egeszteitiletdn megjelen6 Danas napilapban, valamint a
helyi Hrvatska rijed lapban ds a tartom6ny teriileten megjelent6 Magyar 5z6 napilapban lesz
kozz5tdve.

