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Jelentkezdsi hat6rid6: 2,020.12.21.

Az auton6m tartom6nyokban ds helyi onkormhnyzatokban alkalmazottakr6l sz6l6 torvdny 4.,94.
6s 102. szakasza (az SZK Hivatalos Kozldnydnek 2112016, Il3l20I7 es 9512018 szitma), az auton6m
tartom6nyok ds helyi dnkorm6nyzatok szabad munkakoreinek betoltdsdre kozzdtett bels6 ds nyilv5nos
pillydzatok lebonyolitfshrol sz6l6 korm6nyrendelet 11., 12. es 13. szakasza (az SZK Hivatalos
Kozldny6nek 2016. november 30-ai 95 szdma) ds a Szabadka V6ros Kozigazgatilsi Hivatal5r6l sz6l6
rendelet (egysdges szenkezetbe foglalt szdveg) 35. szakasza (Szabadka V6ros HivatalosLapjdnak l9ll7,
30117 es 5120 sz6ma) alapjhn, akozigazgat6si hivatal vezetojekozzeteszi azalilbbi

u c y rNrn z 6 t ^fi"tlfffiI BE r o L r E s E RE
SZABADKA VAROS KilZIGAZGATASI HIVATALABAN

I. A hat6sdgi szerv, amelyben a munkakiirt be kell tiilteni:
Szabadka V6ros Kozigazgatdsi Hivatala, Szabadka, Szabads6g t6r L

II. SZERVEZETI EGYSEG
Altal:inos Kdzigazgat:isi 6s Kiiztis Ugyek Titkr{rsr{ga
A betiiltendd munkaktir:III|4l0l3 Programtervez6,tan6csad6 szakmai cimmel, 1 munkav6llal6
a) Munkakiiri leirfs:
Rdszt vesz az rij infbrmatikai alrendszerek elfogadott fejlesztdsi tervek szerinti megtervez6sdben.
Egyi.ittmtikodik a programozdsi szolgdltat6kkal ds az illet6kes minisztdriumokkal a rendszer zavartalan
mukoddse drdekdben. Felhaszn6l6i fi6kok ldtrehoz6sa ds nyilvSntart6sa a licenc szoftverekben. A
fejlesa6shez sztiksdges megfelelo adatgyrijtds ds egyiittmukddds az drintett szolg6latok egyes
tigyintdzoivel a fejleszt6s drdekdben. A bevezetett megold6sokra vonatkoz6 tov6bbi kdrelmek 6ttekintdse
ds megfogaknazhsa. Applik6ci6s megoldSsok kidolgozdsa , az ezekkel osszefliggo adatbhzis megtervez6se
ds fenntart6sa on6ll6an 6s a programozSsi szolg|ltat6kkal egytittmrikdddsben. Karbantarthsi feladatok
ell6t6sa ds a program mukod6sdben felldpo hib6k elhSrit6sa. Szoftvertelepit6s, -m6dosit6s ds -b6vitds,
valamint a foglalkoztaLLrttak kepz6s ritj6n tdrtdn6 felkdszitdse az alkalmazSsra.
b) Kiiliinleges feltdtele,k:
Szakmai kdpesitds: felsofokri v1,gzeItsdg, amit legal6bb 240 kreditpontot 6ro BA vagy Bsc alapk6pzdsen,
MA vagy MSc mesterkdpzdsen, szakir6nyir egyetemi k6pzdsen, szakirfinyi f6iskolai szakk6pesitdsen
szerzett, illetve legalSbb n6gydves egyetemi kdpzdsen szerzett szakmai vagy szakositott k6pesitds - a
kozgazdasdgfudom6nyi, a villamosm6rnoki 6s sz6mit6stechnika mdmcjki, a matematikai tudom6nyok
vagy a sz6mit6stechnikai tudom6nyok terdn.



Tov6bbi i smeretek/szakvi zs g5k: Telj esitett Sllamvizsga. Sz6mit6 g6pes ismeretek.
Munkatapas ztalat: LegalSbb h6rom dv szakmai munkatapasztalat.
A kivflaszt:is sordn elllen6rizziik:

1. az informhci6biztons6gr6l s2616 torvdny ismeretdt
2. azirodai iigyintdzdsrol sz6I6 rendelet ismeretdt

SZERVEZESI EGYSEG
Humdn Erdforrds Osztfly
A betiiltend6 munkakiir: XIIV0/0/2 Munkaiigyi, munkaviszonytigyi ds szakmai tovSbbkdpzdssel
foglalkoz6 igyintdzo,j unior tan6csad6 szakmai cimmel, I munkav6llal6
a) Munkakiiri leirds:
Szemdlyi nyilvfintarths vezet6se a vdrosi kdpvisel6-testiilet tan6csnokair6l ds a v6rosi tan6cs tagiair6l. A
v6rosi kdzigazgatdsi hivatalban 6s a tdbbi v6rosi szervben ds szervezetben alkalmazottak kijelent6se ds

bejelentdse. Betegkcinyvek hitelesitdse. A V6rosi KttzigazgatSsi Hivatalban foglalkoztatottak
munkav6llal6s6b6l 6s munkaviszonyb6l ered6 jog6rvdnyesitdssel kapcsolatos hatdrozatok tervezet6nek
elkdszitdse. R6szvdtel aPenzigyminisztdrium - Kincst6rigazgat6sdg - Foglalkoztatottak nyilv6ntart6sa
tev6kenysdg6ben a munkav6llal6kr6l vezetett nyilv6ntart6s6ba ktildendo havi besz6mol6k elkdszitdse 6s

megkiilddse r6vdn. Az osztfilyvezeto utasit6sai szerint a k6zigazgat6si hivatalban munkaviszony
ldtesit6sdre vonatkozii hirdetm6nyek szdvegjavaslat6nak elkdszitdse. A foglalkodatottak szem6lyi
dosszidinak megnyit6sa ds a munkaviszonyb6l ered6 egyes jogokat 6s kdtelezettsdgeket szabSlyozo
hathrozatok pdld6nyainak beemeldse, A szakmai tov6bbkdpzds ir6nti igdnyek meg6llapitrisa. A szakmai
tovdbbkepzesi terv el6kdszit6se. Adatbevitel a ktildn bels6 szervezetek jelentdsei alapj6n a munkav6llal6k
jelenldt6r6l, az 6vi sz:abads6gokr6l, betegszabads6gokr6l, ftzetell vagy fizetetlen t6volmarad6sr6l. A
tdrgyak szab6lyos ds hat6ridoben tort6n6 irattdrba helyez6se.
b) Kiiltinleges felt6tehk:
Szakmai kdpesitds: felsofokri vdgzetlslg, amit legal6bb 240 kreditpontot dro BA vagy Bsc alapk6pzdsen,
MA vagy MSc mesterkdpzdsen, szakirdnyi egyetemi kdpzdsen, szakirhny:,u foiskolai szakkdpesitdsen
szerzett, illetve legalibb n6gydves egyetemi kdpzdsen szerzetl szakmai vagy szakositott kdpesitds - a
jogtudom6nyok ter6n.
Tov6bbi ismeretek/szalcvizsg6k: Teljesitett illlamvizsga. Szhmit6gepes ismeretek.
Munkatapas Aal at: Legal6bb e gy 6v s zakmai munkatapasztal at.

A kivdlasztds sordn ellen6rizziik:
l. Az auton6m l.artomdnyokban ds helyi dnkormSnyzatokban alkalmazottakrol sz6l6 torvdny

ismeretdt
2. a Szabadka V6ros Kozigazgathsi Hivatal6r6l sz6l6 rendelet ismeretdt

A munkav6gz6s helye:
Szabadka Vdros Kdzigazgat|si Hivatala, Szabadka, Szabads6g t6r 1.

IV. A jelentkez6seket az al{bbi cimen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros KcizigazgathsiHivat"ala, Szabadka, Szabads6g tdr 1. A boritdkra kdrjiik rSimi:,,nyilv6nos
p61y6zat" ds felttintetni, melyik munkakdrre p5ly6zik.

Y, A p6ly Lzattal kapcsolatos tr{j 6koztat:lssal megbfzott szem6ly:
Nata5a Nimdevid, telefon: 626-798

VI. A munkakiir betiillt6s6nek felt6telei:
hogy a jeldlt szerb rillampolgSr; nagykorri; kordbban nem szunt meg 6llami szervben, auton6m
tarlom6nyban vagy onkormdnyzatban betoltott munkaviszonya a munk6b6l ered6 kotelezettsdgek srilyos
megsdrt6se miatt, ds nerm sztiletett ellene jogeros it6let legkevesebb hat h6nap id6tartamri bdrlrjnbiintet6s
letdlt6sdre.

VII. Jelentkez6si hat:irid6:
a Szabadka V6ros Onkormilnyzatdnak hivatalos honlapj6n valo kozzetdtelt koveto napt6l sz6mitott 15
nap.



VIII. A piiy 6zati j ele ntkez6s h ez az alfbbi bizo nyit6ko kat kell cs atol ni :
A p6ly6zati jelentkezdshez melldkelt eletrajz az eddigi munkatapasztalat felsorolSs6val; az
Sllampolg6rsilgi bizonyitvdny eredeti plldhnya vagy m6solata; a szlJletdsi anyakdnyvi kivonat eredeti
pdld6nya vagy m6solata; a szakkdpesitdst igazol6 oklevdl hitelesitett mdsolata; az illlamvizsga teljesitdsdt
igazolo okm6ny eredeti pdld6nya vagy hitelesitett m6solata; a szakmai tapasztalatot igazol6 okm5ny
eredeti pdlddnya vagy hitelesitett m6solata (igazol6s,hatitrozat vagy m6s okm6ny, amelybol l6tszik,hogy
milyen munkakorben, milyen szakk6pesitdssel 6s milyen id6tartamban szerefie a munkatapasztalatot). A
BeltigyminisAerium2020.l2.04. ut6n kiadott igazol5,sa a bunrigyi nyilvdntart6sb6l sz6rmaz6 adatok6l.
A bizonyit6 okiratokat eredeti pdld6nyban vagy a kcizsdgndl, bfr6s6gn6l vagy kozjegyzondl hitelesitett
m6solatban kell benyrij tani.
Az 6llampolg6rs6gi bi:ronyitv6ny ds a sziiletdsi anyakonyvi kivonat benyrijthat6 egyszeni fdnym6solatban
is.

IX. A munkaviszony id6tartama:
A fent emlitett munkakorokre a munkaviszony hat6rozatlanidore sz6l.

X. A kivdlasztdsi eljfr6s helye, napja 6s id6pontja:
Azok a jeldltek, akik hatririd6ben nyrijtottak be szab6lyos, 6r1het6 ds hi6nytalan p\lydzati anyagot,
amelyhez csatolt6k az osszes sziiks6ges bizonyitdkot, 6s akik eleget tesznek a meghirdetett
munkakordkhoz sztiksdges kovetelm6nyeknek, 2020.12.22-dt6l vehetnek rdszt a kiv6laszt6s sor6n drt6kelt
tud6sfelmdrdsen, melynek pontos idejdrol ap6lydzati anyagban megadott eldrhet6s6geiken (telefonsz6m,
cim) kapnak 6rtesit6st.

xI.
A kdsve benyfjtott, szabhlytalan, drthetetlen vagy hi6nyos p6ly6zati anyagok, vagy amelyekhez nem
csatolt6k az osszes kdrt okm6ny eredeti pelddnyht vagy a kozsdgndl, bfr6s6gnSl vagy ko/egyzonll
hitelesitett m6solat6t, elutasit6sra keriilnek.

Apdlydzati elj6r6st akozigazgat6si hivatal vezetoje 6ltal kinevezetpillyhzatibizottsilgbonyolitja le,

A p|lydzat Szabadka V6ros Onkorm6nyz atdnak hivatalos honlapj6n jelenik fl€g, a
cimen ds Szabadka V6ros Klzigazgatdsi

Hivatal6nak hirdet6t6bl6j 6n, a p\lyhzat meghirdetdsdr6l sz6l6 drtesitds es a p|lydzat intemetes cime pedig
az orszitg eg6sz teriiletdn megjelen6 Danas napilapban, valamint a helyi Hrvatska rijed lapban ds a

Msc.

et6je

tarlom6ny teniletdn megjeleno Magyar S


