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A meghirdetds d6tuma: 2020.08.14.
Jelentkezdsi hat6ridc': 2020.08.31.

Az auton6rrL tartom6nyokban ds helyi onkorm6nyzatokban alkalmazottakr6l sz6l6
torvdny 4. 94. ds 102. szal<asza (az SZK Hivatalos Kozlonydnek 2112016, 11312017, es 9512018
sz6ma), az auton6m tartom6nyok ds helyi dnkorm6nyzatok szabad munkakoreinek betcjltdsdre
kdzzetett bels6 6s nyilv6nos p6lytnatok lebonyolit6s6r6l sz6l6 korm6nyrendelet ll. 12, ds 13.
szakasza(az SZK Hivatalos K<izlcjnydnek 2016. november 30-ai 95 szfma) ds a Szabadka V6ros
Klzigazgat6si Hivatal6r6l sz6l6 rendelet 35. szakasza (egysdges szerkezetbe foglalt szciveg) 34.
szakasza (Szabadka V6ros Hivatalos Lapjtnak 18117, 30117 6s 5120 sz6ma) alapjhn a
kdzigazgatdsi hivatal vezetoje klzzdteszi az altbbi
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I. A hat6s6gi szerv, amelyben a munkaktirt be kell tiilteni:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g

t6r

1.

SZERVEZETI EGYIiEG
T6rsadalmi Tevdkenys6gek Titk6rsSga

Munkakiir

IYlll\l2

szakmai cfmmel,

az fital|nos iskol6sok, a kcizdpiskol6sok es az egyetemistdk
I rrrunkav6llal6

tan6csad6ja

a.)Munkaktiri lefrds:
Kcjveti ds alkalmazza az 6ltal6nos ds kozdpisl<olai torvdnyes eloir6sokat. Rdszt vesz az emlftett
teriilet pdnzngyi terrrdnek kovetdsdben es megval6sitris6ban. Nyilv6ntartdst vezet az eszk6z6k
felhaszn6l6irol az 6ltal6nos ds kozdpiskol6kban es az egyetemist6kn6l. Sziiksdges elemzdseket,
inform6ci6kat gyijt,jelentdseket, dontdseket ds hatdrozatokat szakteriiletdr6l a polg6rmester, a
V6rosi Tan6cs ds a V6rosi Kdpviselo-testiilet rdszdre. Az eszkdzdk szdtosztds6val kapcsolatosan
mdrcdket |llapit meg az 6ltal6nos-, ds kozdpiskol6soknak. Szakmai ds adminisztr6ci6s
feladatokat l6t el az oktat6ssal kapcsolatos p6lydzati elj6r6sok sor6n.

b) Kiiltinleges felt6tr:lek:
Szakmai kepesitds: felsofokri vegzetts{g, amit legat6bb 240 kreditpontot dro BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakir6nyri szakkepesitdsen szerzett, illetve
legal6bb ndgydves egyetemi kdpzdsen szerzett szakmai vagy szakositott kdpesftds t6rsadalmihum6n tudom6nyok.

Tov6bbi ismeretek/szakvizsgttk: Teljesftett |llamigazgat6si szakvizsga. Szftmit6gdpes ismeretek.
Mun katapa sztalat Legal 6bb h6rom dv szakm ai m unkatapa sztal at.
A kiv6laszt6s sor6n ellenorizzi.ik:
Oktat6si 6s neveldsi rendszer alapjair6l sz6l6 tdrvdny ismeretdt,
Az tiltalfinos iskolai nevel6srol ds oktat6sr6l sz6l6 torvdny ismeretdt
A kozdpsikolai neveldsrol sz6l6 tdrvdny ismeretdt
A felsofokri oktat6sr6l sz6l6 torvdny ismeretdt
Az oktat6ssal ds neveldssel kapcsolatos kormdnyrendeletek ds szab6lyzatok ismeretdt
Szabadka V6ros AI apszab6l y 6nak ismeretdt
A miiszaki szakiriinyf kdzdpiskolai hitnyszakm6kat tanul6 els66ves kcizdpiskol6sok
osztondfj aztatds6r6l sz6l 6 rendelet ismeretdt.

FELUGYEL6SEGI TITKARSAG
Xl2l0l3 munkakor - Kommun6lis rendor vezeto referensi szakmai cfmmel, I munkav6llal6
a.)Munkakiiri leirds:
A kommun6lis rend 6s a kommun6lis tevdkenysdgek szempontj6b6l jelentosdggel bfr6, a
tcirvdnnyel elofrt egydb rend fenntartds6nak ellenorzdse. A v6ros hatSskore al6 tafi.ozo
kommun6lis 6s egydb tevdkenysdgekre vonatkoz6 torvdnyek, egydb eloir6sok ds 6ltal6nos
rendeletek vdgreha.jt6s6nak ellenorzdse. Az illetdkes v6rosi szerveknek, v6llalatoknak ds
intdzmdnyeknek nyiLjtott segitsdg az lnkormitnyzati rendeletek alapjin, amikor a vdgrehajtdshoz
kdnyszerito eszkoziiket kell alkalmazni, Siirgos intdzkeddsek foganatosit6sa a kornyezet
vddelme, illetve az elemi csapdsok ds m6s szerencsdtlensdgek elleni vddekezds drdekdben.
Birs|gfizetdsi meghagy6sok kiSllit6sa ds szab6lysdrtdsi elj6r6sok indft6s6nak kezdemdnyezdse.
Egytittmrikcidik m6s hat6s6gi szervekkel ds kozv6llalatokkal a hatdsl<ordbe tartozo iigyel<ben. A
munkakordhez kapcsol6d6 nyi lv6ntart6sokat

v

ezet.

b) Kiiliinleges felt6telek:
Szakmai kdpesit6s: l.ldgy dves kozdpiskolai vdgzettsdg - IV. szintii szakkdpesftes.
A kommun6lis rendori feladatok ellinlstthoz sziiksdges testi ds szellemi kdpessdgek.
Ne legyen biztons6gi akadtiya a kommun6lis rendori feladatok ell6t6s6nak.
Tov6bbi ismeretek/szakvizsgitk: Teljesftett |llamigazgat6si szakvizsga. Teljesitett kommun6lis
rendori v izsga. Sz6nrLit6gdpes ismeretek.
Az cjnkorm6nyzat teriiletdn hivatalos haszntiatban ldvo kisebbsdgi nyelvek kdzdpfokf ismerete.
Kordbban nem sziint meg munkaviszonya 6llami vagy m6s szervben a munkakori
kotelezettsdgek sflyos megsdrtdse miatt.
Munkatapa sztalat: Legal 6bb egy dv szakm ai m unkatapa sztalat.
A kiv6laszt6s sor6n e:llenorizzik:
A kommun6lis rendorsdgrol sz6l6 torvdny ismeretdt (az SZK Hivatalos Kozlonydnek 49llg)
III. A munkav6gz6s helye:
Szabadka Vriros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr I
IV. A jelentkez6seket az al6bbi cfmen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kli;igazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6gter 1,, a borftdkon ttintessdk fel,
,,pfiydzatijelentkezds, illetve hogy mely munkakor betoltdsdre p6ry6znak."
V. A p6lyf zattal kapcsolatos thjlkoztat6ssal megbfzott szem6ly:
Sanda Usorac, telefon: 626-970
VI. A munkakiir betiilt6s6nek felt6telei:
hogy a jelolt a Szerb Kozt6rsas6g 6llampolgdra; nagykorf; kor6bban nem szrint meg 6llami
szervben, auton6m tartom6nyban vagy dnkorm6nyzatban betoltott munkaviszonya a munk6b6l
eredo kotelezetts6gek srilyos megsdrtdse miatt, ds nem sziiletett ellene jogeros itdlet legalttbb hat
h6napny i bcjrtijnbiintetds letoltdsdre.
VII. A jelentkez6si hatdrid6:
A jelentkezdsi hat6rid6 l5 nap, amit a Szabadka V6ros Onkorm6nyzatfnakhivatalos honlapj6n
v al6 kdzzetdtelt kcjveto napt6 I kel I sz6m tani.
f

VIII. A pf'lyhzatijelentkez6shez

az a16bbi bizonyft6kokat kell csatolni:
jelentkez6shez melldkelt lletraiz az eddigi munl<atapasztalat felsorol6s6val; az
6llampolg6rs6gi bizonyltvdny eredeti peldSnya vagy m6solata; a sztiletdsi anyakiinyvi kivonat
eredeti p6ld6nya vagy m6solatal' a szakkdpesitdst igazol6 oklev6l hitelesitett mfsolata; az
|llamigazgatdsi szakvizsga teljesitdsdt igazol6 okm6ny eredeti peldilnya vagy hitelesitett
m6solata; a szakmai tapasztalatot igazolo okmSny eredeti pdld6nya vagy hitelesitett m6solata
(igazol6s, hatdrozat vagy m6s okm6ny, amelybol l6tszik, hogy milyen munkakorben, milyen
szakkdpesitdssel ds milyen id6tartamban szerezte a munkatapasztalatot). A Beliigyminiszt6rium
2020,08.14. ut6n kiadott igazol|sa a briniigyi nyilvdntarthsb6l sz6rmazo adatokr6l.
A bizonyft6 okiratokat eredeti p6ld6nyban vagy a kozsdgndl, bir6s6gn6l vagy kozjegyzonel
hitelesftett m6solatban kel I benyrijtani.
Az rlllampolg6ri bizonyitv6ny ds a sztilet6si anyakonyvi kivonat benyfijthat6 egyszerti

A p\lyinati

fenym6solatban is.

IX. A munkaviszony id6tartama:
A fent emlitett munkakdrokre a munkaviszony hatfirozatlan idore sz6l.
X. A kivflasztfs helye, napja 6s id6pontja:
Azok a jeldltek, akik hat6ridon beli.il nyrijtottak be szab6lyos, drthet6 ds teljes pfiyhzati anyagot,
amelyhez csatolt6k az dsszes sziiksdges bizonyitdkot, ds akik eleget tesznek a meghirdetett
munkakorokhoz sz[iksdges kiivetelmdnyeknek, 2020.09.02-6t61 vehetnek reszt a kiv6laszt6s
sor6n 6rt6kelt tudiisfelm6rdsen, minek pontos idejdrol a p6lyinati anyagban megadott
eldrheto sdgeken (telefo nsz6m, c m) lesznek drtes ftve.
f

XI.
A kdsve benyrijtott, szabillytalan, drthetetlen vagy hi6nyos p6lytnati anyagokat, vagy amelyekhez
nem csatoltdk az osszes kdrt okm6ny eredeti peldlnySt yagy a kcizsdgndl, bir6s6gn6l vagy
kozjegy zondl hiteles ftett m6so I at6t, e I leszn ek utas f tva.

A

nyilv6nos ptiytt:,zatot

a kozigazgathsi

hivatal vezetoje 6ltal kinevezet bizottsdg fogja

lebonyolftani.

E pSlyhzat

Szabadka

v6ros

Onkorm6nyzatlnak honlapjdn

jelenik ffi€g,

a

http://www.subotica.rs/index/pagelist/le/cplid_paee_node/63 cimen ds Szabadka V6ros
Kdzigazgat6si Hivatal6nak hirdetotibliljin, a p\lytnat meghirdetdsdrol sz6l6 drtesftds ds a
p6lySzat internetes cime pedig az orszilg-egdszterutlten megjeleno Danas napilapban, valamint a
helyi Hrvatska rijed lapban 6s a tartom6ny teriiletdn megjelentb Magyar 3z6 napilapban lesz
kdzzdtlve.

movid Daviik jogfsz Msc.
I HIVATAL VEZETOJE

,t^-e..Jc}

