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Az auton6m tartomdnyokban 6s helyi cinkorm6nyzatokban alkalmazottakr6l sz6l6
torvdny 4.94' 6s 102. szakasza(azSZK Hivatalos Krizlonydnek2l/2016,11312017. ds 95/201g
sz6ma), az auton6ruL t
akdreinek betoltdsdre
kozzdtett bels6 6s nyi
ndelet Il. 12. ds 13.
szakasza (az szKHiv
) ds Szabadka v6ros
Koziguzgat6si Hivataltrol szol6 rendelet (egysdges szerkezetbe foglalt szdveg) 35.
szakasza
(Szabadka V6ros Hivatalos Lapjhnak l8ll7, iOtiet 5/20 szilma) atapjan
akdzigazgat6si hivatal
v ezetoj e kd zzdteszi az alilbbi
PALY AZATOT UGYINTEZ6I MUNKAKOn nnToLTESERE SZABADKA VARoS
K6 ZIG AZGATAS I HIYATALAnaN

I A hat6sdgi szerv, amelyben a munkakiirt

be kell tiilteni:
szabadka v6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6s tdr

l.

SZERVEZETI EGYSEG
Altalrinos Kozigazgatdsi ds Kdzcjs Ugyek Titk6rs6ga

Munkakiir rrrl3/211'A KOLBESZERZESI RESZLEG VEZETOJE, on6ll6 ran6csad6i
l munkav6llal6

cimmel,

a)

szakmai

Munkakdri leirris: Yezeti, megszelezi ds koordindlja a Rdszleg munk6j6t, szakmai utasit6sokar ad,
koordin6lja a Rdszlegen clolgoz6k munk6j6t, kciveti a ki)zbeszerilssel kapcsolatos tiirvdnyeket.
Gondoskodik a R6szleg tcirvdnyes, helyes ds id6beli munkav6gz6seial. lz ajlnlattiv6kjogainak
v6delmdvel
kapcsolatos jogok kdrelmdre adott villaszok el6kdszitds6t koordin6-lja. Kidolgozza
k'zbeszen6si elj6r6sr6l sz6l6
a
szabfiyzattervezetet. Szakmai segitsdgdt nyrijt a kdltsdgvetdsi eszkrizcik felhaszn616inak
a kozbes zerzessel
kapcsolatos iigyletek'kapcs6n. Jelentdst keszit a lefolyiatott kozbeszerzesekr6l,
a megk6tdtt kozbeszerzesi
p enzigy i terv megval 6 sit6s6nak cdlj 6b 6 l, valamint
Elemzdseket, jelentdseket ds egydb haszn6lati do
a V6rosi Tan6cs tagjainak ds a V6rosi k6pvisel6_
toj 6nek. Sziiks

d

g szerint

re

szt v esz a K6 zb eszer

zesi

b) Ktiliinleges felt6telek:
Szakmai kdpesit6s: ft:ls6fokri vdgzettsdg. amit legalSbb 240 kreditpontot dro BA vagy Bsc alapkdpz€sen,
Ir{A vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakir6nyri szakkdpesft6sen szerzert, illetve legal6bb negyeves
egyetemi kdpzdsen szerzett szakmai vagy szakosftott kdpeiitds a jogi vagy kozgazdaiilgi tudomZnyok
-

teren.

Tov6bbi i smerelek/szakvizsg6k : Telj esftett 6l I amvizsga. Szdmit6gdpes ismeretek.
Munkatapas rtalat: Legal6bb dt dv szakmai munkatapasdalat.

A kivrilasztds sordn ellen6 rizziik:
A kozbeszerzesrol sz6l6 t6rv6ny ismeretdt - sz6beli eilenorzdssel
Az 6ltal6noskozigazgatdsi elj6irisr6l sz6l6 tcjrvdny ismeretdt - sz6beli ellen6rzdssel

Munkakiir lIIl 0l 0 | 4 ADMINISZTRATIV ELJARASoK ES E-ADMINISTRAToR
junior tan6csad6i szakrnai cimmel, I munkav6llal6

UcyINrnz6

a.) Munkakdri leir:is: A nyilv6ntartds vezetdsddrt felelos adminiszrator elektktronikus posta ird6n
hagyiaj6vd a nyilv6ntart6sban vezetett adatokba val6 betekintdst, az adatok beszerz6s6t, feldolgoz6s6i
ds
iltaddsht, illetve megktilddsdt ds en61 drtesiti a kdrelmet benyirjt6 szerv admin isztr6tor6t,
Ha ki kell
egdsziteni a kdrelmel, akkor
ttj6n drtesiti a szerv adminisztr6tordt, aki ugyanilyen
m6don megkrildi az adatokat'
elj6r6sok vdgrehajtSsa feletti feliigyelet foganaiosit6sa a
modellekkel cisszhangban' M
irataiban ri.."pio adatokb6l, ;igy ut adminisztrativ
eljrir6sok modelljeivel cisszhangban lettek vdgrehajtva az adminisztativ elj1rdsJi, ut adminisztrativ
elj6rdsok

lodeljei elemeimeinek tiszteletbentart6s6nak ellenorzdse illtal, Ajellntdst az oszt1lyvezetonek
adja 6t' Egyesiti a VSrosi Kozigazgatirsi Hivatal szervezeti egysdgei adminisztrativ eljdr6sai
vdgrehajtris6r6l sz6l6 jelentdst, illetve az adminisztrativ eljilrdsok vdfrehajt1s1nak f'eligyelet6t
a
-6s
modellekkel cisszhangban, ezt eliuttatja az osztillyvezet6nek
a munk-acsoportnak megvitatiisra ds
elfogad6sra.

Kiiliinleges felt6telek:
Szbkmai kdpesitds: fels6fokri vlgzeltsdg, amit legal
MA vagy MSc mesterkdpzdsen uagy szakirilnyi
egyetemi k6pzdsen sze:rzett szakmai vagy

Te

dro BA vagy Bsc alapk6pzdsen,
rzett, illetv-e legakibb negyeves

szakositott

dom6nyok terdn.
Sz6mft6gdpes ismeretek. A V6rosban elo nemzeti

-al

dv

sAalat.

A kiv 6lasrt6s sorSn ellen6rizziik:

61
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Munkaktir: rl.lli/l/2-A vAr,aszror NEVJEGyzEK UcylNrrtlzo;n' foeload6

munkav6llal6

ill
lak6hely
illet6kes

a) Munkakiiri leirds: A. beliigyminisztdrium nyomtatv6nya,
formanyomtatv6ny fenyrniisolata alapj6n elvd,;gzi a
polg6rok szemdlyes adatainak nyilvfntartils6t. Az

szakmai cimmel, I

igazolvtn
a
e alapjbn

k6relme
itst 6s a
a V6ros
Egysdges v6laszt6r ndvjegyzdkdben, illetve anemzeti kisebbsdgek v6laszt6i
nevjegyz6i6ben abejegyzest, v6ltoz6st,
tcirldst, m6dosit6sokat ds javit6sokat azngyfll k6rds6re, illetve a szerv kdrelme
urup.;an az illetdkes szervekt6l kapott
jelentds alapjdn. Igazol6sokat ad ki a nemzeti kisebbsdgek
v6laszt6i n6vjegyzdkdbe val6 bejegy zesrol, avdlaszt6i 6s
szavazati jogr6l. A felek ds a hat6s6gok k6rdsdre ellen6rzi u t"urirok list6j6n
val6" r"egisztr6l6st, amelyekre
vonatkoz6an az adatok szolg6ltat6sa nem ellentdtes a szendlyes adatok v6delmdrol
sz6l6 tcirvdnnyel. Azegysdges
vfilaszr6i n6vjegyz6k alkalmazhsban elvegzi az utc6k
hazszamor< felt6rkdpezds6t 6s urou ao"liarai u

v6teldt,

ei

EK

st.

.T
a

Jelent6st klszir az oszt|lyvezet6 kdrdsdre az Egysdg
kdzigazgat|si feliigvel6nek jelentdst kdszit az 6ltal6nos

v6hoztatiisook is m6dosit6sok sz6miir6l, illetve a

b) Kiiliinleges felt6telek:

i nlv.iegyzlkben tdrt6nt vdltozdsokr6l .A
lorr!* u.:.gyz6sek, r6rl6sel<,
"j"gy;;ft;
6l
iz el:iirtforinanyomtawanyon.

szavaz6k
kf

kcizgazdas 6gi,

miszaki

6s rlltal 6nos szakon

Sz6mit6g6pes ismeretek,

A

V6rosban 616 nemzeti

t6t
igazgatilsi szerv ekb en - sz6be I i
- sz6beli ellenorzdssel
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SZERVEZETI EGYSEG
u n :llisii gyi, Energetikai 6s Kiizleked6si Titkr[rs:ig

Komm

Munkakiir lxl2l0l3'KOZLEKEDESSEL KAPCSoL,lros

szakmai cimmel, 1 munkav6llal6

JocI Ucypr INTEZoJE

tan6csad6i

Munkaktiri lefr6s: a kozleked6ssel megbizott szolgillat hat6skordb6l el6ir6sok, dltal6nos
okiratok
tervezet't ds rdszlettervezeter k6sziti el. Adatokat gyiijt a tdrvdnyjavaslatok,
m6s el6ir6sok ds iiltal6nos

Stvett kdtelezettsdgek teljesit6s6t, r6szt vesz a iel
!:.:\"Y:::shez szr'iksdges dokument6ci6 el6kdsiftdsdben. Szakmai-adm inisztrativ fbladarok l6t el

a

KozleKedesbiZtonsdgi Tandcs rd,sz6re.

Kiiliinleges felt6telek:

6bb24
szakkd

alapkdpzdsen,

6bb ndsvdves

kdpesi
sga, Szdmit6gdpes ismeretek,
aIapasztalaL.

A kiv illasdds s or6n ellenlrizz;dik:
Az6ltal6noskozigazgatdsi elj6r6sr6l s2616 tdrvdny ismeretdtsz6beli ellen6rzdssel

Kozuti krizlekeddsbiztons6gi tdrvdny ismeretdt- sz6beli ellen6rz6ssel

SZERVEZETI EGY.SEG
Fejleszt6si 6s Beruhdzrlsi Titkdrs6g

Munkakiir xrlllDl3'
munkav6llal6

viznpirEsr ES rozuuvBSiTESI

tan6csad6i szakmai cimmel,

1

a) Munkakiiri leirds:

latos beruh6z6si projekteket. Kidolgozza
tdv

szitik
ritk6rs6g titkaravat

rd,szt

vesza kcizbeszerrer"r.

ellen6rzi a kidolg
Szakmai feladatokat l6t el

Koveti

6s

kapcsolatosan,

Figyelernm"

i

b

a

eruhlziis i pro gramokat,

telekrendezdst.

A

iII

etve az

ds

i I I etdkes

foldmdroi munk6k

esvq' vr GZU
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I

el a kidpitett objektumok rnriszaki dtvetel6vel, illetve

az

atos an.

b) Kiiliinleges felt6telek:

A vagy Bsc alapkdpzdsen,
illetve legal6bb ndgydves
ktenilet.

Munkatapas ztalat:Le:gal6bb h6rom:dv szakmai

A kivrilasZ6s sordn
Az 6ltal6nos r<<izi!a
A tervezdsrol ds 6pf

III

m"*f,il3#,ilgdpes

ismeretek'

:

16l sz6l6 tdrvdny ismeretdr - sz6beli ellen6rzdssel
rvdny ismeretdr- sz6beli ellenorzdssel

A munkavfigzls helye:

Szabadka v6ros Klzigazgat6si Hivatara, szabadka, Szabads6e
tdr

IVA

l.

jelentkez6seket az alilbbi cimen kell benyrijtani:

Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabad,sdg
tdr
,,nyilv6nos pLlydzat" ds feltiintetni, melyik munkakrirr e p6ryf',ik.

Y A p6ly Szattal kapcsola tos tirjlkoztatitssal
Sanda Usorac, telefbn: 626-970

m

l.a boritdkra kdrjiik r6irni:

egbfzott szem 6Iy :

VI A munkaktir bet6lt6s6nek fett6telei:
hogy a jelolt szerb hllampolgttr; nagykorf; kor6bban nem szrint
meg 6llami szervben, auton6m

vagy
srilyos

biintetd

zatban

betciltcjtt munkaviszonya

a

munk6b6l

eredo

miatt, ds nem sziiletett ellene joger6s itdlet legalilbb hat

VII A jelentkez6si hatririd6:
a jelentkezdsi

hatririd6 15 nap, amit a Szabadka Vriros onkorm6nyzatfnakhivatalos
honlapj6n
val6 kozzdtdtelt kciveto napt6l kell sz6mitani.

VIII A p6lyiuatijelentkez6shez az atdbbi bizonyitdkokat kell csatolni:

A

p6ly6zati jelentkezdshez melldkelt e]etralz aL eddigi munkatapa
sztalat felsorol6s6v al; az
6llampolgrirsagi bizonyitvlny eredeti pllddnya uugy
-6rolata; a sziiletdsi anyakcinyvi kivonat
eredeti pdld6nya vagy m6solata; a szakkdpesitdsi igazol6
oklevdl hitelesfiett mtsolata; az
|llamvizsga teljesitdsdt. igazolo okm6ny eredeti pdlddiyavagy
hitelesitett m6solata; aszakmai
tapasztalatot igazolo ok}lny eredeti peld,ilnya uugy nit.t.siiett
m6so lata (igazol(ts, hattrozat
vagy m6s okm6ny, amelybol l6tszik, hogy milyen munkakorben,
milyen siakkdpesftdssel ds
milyen id6tartamban szerezte a munkatapasztalatot). A Beliigyminisztirium
2020.07.10. ut6n
kiadott rgazolSsa a briniigyi ny|vfuntartitsb6l sz6rma zo adatokrol.
A bizonyit6 okiratol<at eredbti pdldrinyban vagy a r.ozslgner, bir6s6gn6l vagy kozje gyzonel
hitelesitett m6solatban kell benvriitani.
Az 6Ilampolg6rs6gi bizonyrwdny ds a sziiletdsi anyakcinyvi kivonat benyfjthat6
egyszeri
fdnym6solatban is.
IX A munkaviszony id6tartama:
A fent emlitett munkakdrokre a munkaviszony hatfuozatlan idore sz6l.

X A kivdlaszt6s helye, napja 6s id6pontja:
Azok ajelciltek, akik hat6rid6n beliil nyrijlgttak b9 szab6lyos,
drtheto ds teljes p6ly6zati anyagot,
amelyhez csatolt6k az dsszes sziiksdges bizonyftdkot,
is akik eleget t"rrn.L a
meshirdetett

eknek' 2020.07.28-t6l vehetnek r6szt a kiv6raszt6s sorirn
dej dr6 I a piily 6zati any agb an m e g ad ott e I drh et6 s d geke n

i

XI
os ptiydzati anyagokat , yagy amelyekhez

ydt vagy a kcizs6gndl,

bfr6s6gn

6l

vagy

A.piiyazati'elj6riist a kdzigazgatdsi hiuatal uazetlje 6lral kinev ezet piiybzati
bizstts;g fogja
lebonyol[tani;
hivatalos honlapj6n jelenik ffiog,

a

iiy\zat meghirdet6sdr6l sz6l6 drtesitds ds

a

de/63 cimen ds Szabadka V6ros

riiletdn megjeleno Danas napilapban, valamint
letdn megjelent6 Magy ar 3z6 napilapban lesz

1_i

