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Az auton6m tartom6nyokban ds helyi onkorm6nyzalokban alkalmazottakr6l sz6l6
torvdny 4.,94.6s 102. szakasza (az SZK Hivatalos Kcizlonydnek 112016. ll3l20l7 ds 95/2018
sz6ma), az auton6m tartom6nyok ds helyi cinkormdnyzatok szabad munkakoreinek betoltdsdre
kozzdtett belso ds nyilv6nos p6ly6zatok lebonyolit6s6r6l sz6l6 korm6nyrendelet 11., 12. ds 13.
szakaszai (azSZK Hivatalos Kdzldnydnek 2016. november 30-ai 95 sz6ma) ds a Szabadka V6ros
Kozigazgat6si Hivatalilrol szolo rendelet (egys6ges szerkezetbe foglalt szoveg) 35, szakasza
(Szabadka V6ros Hivatalos Lapjdnak 78117,30117 es 5120 szhma) alapjtn akdzigazgat6si hivatal
v ezetoj e kd zzdteszi az alftbbi

P ALY AZAT O T UGYINTEZ6I MUNKAKONdT BET OLTESNNN
SZABADKA VAROS K6ZIG AZGATASI HIVATALABAN

I. A hat6sfgi szerv, amelyben a munkakiirt be kell tiilteni:
Szabadka v6ros Kd:zigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6e tdr 1.
SZERVEZETI EGYSEG
Altal6nos Kdzigazgat6si ds K6zos Ugyek Titk6rs6ga

IA\rcZ munkakiir: Az Altalfnos Kozigazgatirsi 6s Kiiziis Ugyek Titk6rs6g6nak
titkrirhelyettese, tan6csad6 szakmai cimmel, - 1 munkavfllal6
Munkakori lefr6s:
Segit a Titk6rs6g munk6j6nak vezetdsdben, megszervezdsdben 6s koordin6l6s6ban. Ossze6llitja a
Titk6rs6g titk6ra 6ltal meghozott ds allift okiratokat. Elvdgzi a Titkdrs6g hat6sk6rebe tartozo
szakfeladatokat. Egytittmtikodik a titk6rsdgok titk6raival. A titk6r t6volmarad6sa esetdn, vagy
vele egytitt rdszt vesz a v6rosi tan6cs 6s a k6pviselo-testiilet tildsein. Koveti atitktr 6ltalrfhizitt,
a Titk6rs6g egyes .jogkoreibe tartoz6 szerzoddsek teljesftds6t. A titk6r 6ltal rilbizott egydb
teend6ket ds ell6t.
Kiildn feltdtelek:
Szakmai kdpesit6s: Fels6fokri vdgzettsdg, amit legaldbb 240 kreditpontot dr6 BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakirfunyf szakkdpesitdsen szerzett, illetve



legal6bb ndgy6ves egyetemi lGpzdsen szerzett szakmai vagy szakositott kdpesftds
t6rsadalomtudom6nyi vagy bolcsdszettudom6nyi szakon.
Tov6bbi ismeretek/szakvizsgii<: Teljesitett 6llami szakvizsga. Sz6mit6g6pes ismeretek.
Munl<atap a sztalat: L e g al 6bb h 6rom dv szakm ai munkatap a sztal at,
A kiv6lasztds sor6n ellenorizziik:
- Az filamigazgat6si szervek irodai i.igykezeldsdrol sz6l6 rendelet ismeretdt (az SZK
Hivatal os Krizlonyen ek 8 0 I 92,45/ I 6 ds 9 B I | 6 szirma)
- Az tllamigazgat6si szervek elektronikus irodai iigykezeldsdr6l sz6l6 rendelet ismeretdt
(azSZK Hivatalos Kozlonydnek 40/10 es 42/17 szima)
- Az tilamigazgat6si szervek irodai i.igykezel6sdr6l sz6l6 utasit6s ismeretdt (az SZK
Hivatalo s Kcizkinydn ek | 0 I 9 3, | 4 I 93 -jav, 67 I 20 1 6 es 3 I 20 | 7 sz6ma)
- Az |llamigazgat6si szervek elektronikus irodai i.igykezeldsdrol sz6l6 utasit6s ismeretdt (az
SZK Hivatalos Kozldnyenek 70212010 sz6ma)
- Az 6ltal6nos kdzigazgatilsi rendtart6sr6l sz6l6 torvdny ismeretdt (az SZK Hivatalos
Kozl6ny6nek I 8 I 20 | 6 szdma 6s 9 5 I 20 | B -hitel es drtelm ezds)
- Az iktatott anyag csoportosft6s6r6l es az orzdsi hat6ridokr6l sz6l6 rendelet ismeretdt (az
SZK Hivatalos Kozlciny enek 44193 szdma)
- A levdlt6ri anyagr6l ds a levdlt6ri tev6kenysdgrol sz6l6 torvdny ismeretet (az SZK
Hivatalos Kdzlonydnek 612020 szitma) -202l.februilr Liltolvan alkalm az1sban- Az al6ir6sok, kdziratok ds iitiratok hitelesitds6r6l sz6l6 tdrvdny ismeretdt (az SZK
Hivatalo s Kdzlcinydn ek 9 3 I 20 | 4, 22 I 20 | 5 es 87 I 20 18 szrim a)
- Az |llamigazgat6si szervek irodai iigykezeldsdrol sz6l6 utasit6s ismeretdt hz SZK
Hivatalos Kozlonydn ek 10193, 14193-jav., 6712016 es 312017 szitmal
- Az tllamigazgat6sr6l sz6l6 torvdny ismeretdt (az szK Hivatalos
1 0 | 12007, 9 5 120 10, 99 /20 I 4, 30 I 20 18 -mds tv. ds 47 120 tg sz6ma)

Kcizlonydnek 7912005.

Hivatalos Kozlcinydnek 10412009 ds 99l20ll sz6ma)
- A kdzigazgatds egysdges viiaszt6i ndvjegyzekdrol sz6l6 torv6ny vdgrehajt6s 6rdl szolo
utasit6s ismeret6t (azSZKHivatalos Kozldnydnek15l20l2,88/2018 es einOiO szima)- A ndpk6pviseltihdzi k6pviselok megv6laszt6s6r6l sz6l6 torv6ny ismeretet (az SZK
Hivatalos Kozlonydrrek3512000,5712003 -AB hat6rozat,72/2003 -m6s iv.,t812004,g512005 -
m6s tv., 10112005, 10412009 2812011 - AB hat6rozat,361201I, 1212020 es 6812020 szdma)- A helyhat6s6gi v6laszt6sokr6l sz6l6 tdrvdny ismeretdt (az SZK Hivatalos Kozlonydnek
12912007,3412010 -- AB hatfurozat, 54l2oll, 1212020, 1612020 - hiteles drtelmezds es 6812020
sztm)
- A kozt6rsas6gi elnok megvfiaszt6s6r6l sz6l6 torv6ny ismeret et (az SZK Hivatalos
Kozlonydnek 11112007 es 10412009 m6s tv. sz6ma)
- A nemzeti kisebbsdgek nemzeti tandcsair6l sz6l6 torvdny ismeret et (az SZK Hivatalos
Kcizlonydnek7212009,20l20l4 - AB hat6rozat 5512014 6,s 47l20tg sz6m)- A nemzeti kisebbsdgek ktildn viiaszt6i nevjegyzekdnek vezetdsdrol sz6l6 szabiiyzat
ismeretdt (az SZK Hivatalos Kdzldnydnek 6ll18 szttma)
- Az 6llami 6s m6s szervek pecsddeirol sz6l6 tdrvdny ismeretet (az SZK Hivatalos
Kcizldnydnek 1 0 | I 2007 szftma)
- Az anyakdnyvekr6l sz6l6 tdrvdny ismeretdt (az SZK Hivatalos Kozlonydn ek 2012009.
14512014 es 4712078 szdma\
- Az okiratok nemzetkozi forgalomban
ISZSZK Hivatalos Lapjdnak 6173 sz6ma es
sz6ma - alkotm6nyos alapokm6ny)
- A csal6djogi tdrvdny ismeretdt (azSZK Hivatalos Kdzlonydnek 18/2005,72/20ll.m6s
tv. es 612015 sz6ma).

tcirtdno elismerdsdrol sz6l6 tdrvdny ismeretdt (a
Szerbia-Montenegr6 Hivatalos Lapjdnak I I 2003



Az ismeretek ellen6rzdse sz6beli 6s fr6sbeli felmdrdssertortdnik.

Munkaktir: rllll/lls Irattdros I, kezdri referens cimmer, 1 igyint6z6
a) Munkakori lefr6s:
Tdrgyak lead6sa automatikus adatfeldolgoz6ssal ds nyilv6ntart6 lapok utjfn, azokbehelyez6se a
t6rgy hat6ridokonyvdbe. A leadott ttrgyak elhelyezdse ds azok nyilvhntart6 lapjainak
itattirozdsa, Az archiv|lt tirgyak nyilv6ntart6 egysdgekbe helyezdse; nyilvfntartds vezetdse ds

egydb nyilv6ntartott anyagok vezetdse azok 6tadhs6ig a levdlt6rnak orzdsre vagy a
megsemmisitdsig. Atdtgyak elismerv6ny ellendben tortdno kiad6sa az illetdkes szerv kdrdsdre ds
ezekrol nyilvitntartfis vezetdse. Jelen van az archivillt ttrgyakba trlrtdno betekintdsndl, okiratok,
szinttervek ds projektek fdnym6sol6sa, azok dsszefrizdse a jogosult iigyfdl vagy hivatalos
szem6ly k6rds6re, reszvdtel az lrtdktelen nyilv6ntart6si anyag selejtez6sdben.
A rdszleg, a szolghlat, a szolg|lat vezetoje, a titkhrsdg titkiffa 6s az osztillyvezeto utasft6s6ra
egy6b feladatokat is ell6t.
b) Ktilon feltdtelek:
Szakmai kdpesitds: Ndgydves id6tartamri kozdpiskolai vegzettseg- IV. fokoz atu szakkepzettseg,
gimn6zium t6rsadalmi nyelvi szak.

Tov6bbi ismeretek/szakvizsgSk: Teljesitett tilami szakvizsga. Szdmitogepes ismeretek.
M u nkatap a sztal at: L, e gal 6bb e gy dv s zakm ai rn u n kat ap a sztal at.
A kiv6lasztiis sor6n ellen6rizziik:

Az illlamigazgatlsi szervek irodai iigykezelds6rol sz6l6 rendelet ismeretdt (az SZK
Hivatalos Kozldnydnek 80192,45/16 es 98116 sz6 a)
- Az tilamigazgat6si szervek elektronikus irodai iigykezeldsdrol sz6l6 rendelet ismeretdt
(azSZK Hivatalos Kcizlonydnek 40/10 es 42117 sz6ma)

Az |llamiga.zgatftsi szervek irodai iigykezel6sdrol sz6l6 utasitds ismeretdt (az SZK
Hivatalos Kcizlonydnek 10/93, 14193-jav, 67 12016 es 312017 sz6ma)
- Az filamigazgat6si szervek elektronikus irodai i.igykezeldsdrol sz6l6 utasft6s ismeretdt (az
SZK Hivatalos Kozlonyenek 10212010 sz6ma)
- Az 6ltal6nos kdzigazgatSsi rendtart6sr6l sz6l6 tdrvdny ismeretdt (az SZK Hivatalos
Kdzlonydnek | 8 I 20 I 6 szdma es 9 5 I 20 18 -hitel es drtelm ezds)
- Az iktatott anyag csoportosftdsir6l es az orzesi hat6ridokr6l sz6l6 rendelet ismeretlt (az
SZK Hivatalos Kdzldny enek 44193 sz6ma)
- A levdlt6ri anyagr6l ds a levdlt6ri tevdkenysdgrol sz6l6 tdrvdny ismeret et (az SZK
Hivatalos Kdzlonydn ek 612020 szhma) -2021.februhr l-jdtol van alkalm az1sban
- A kultur6lis javakr6l sz6l6 torvdny ismeretdt (az SZK Hivatalos Kozldnye, 71194, 52l20ll 6s
m6s tv., 9912011-m6s tv. es 612020-m6s tv.)
- Az al6ir6sok, kdziratok ds 6tiratok hitelesitdsdrol sz6l6 torvdny ismeretdt (az SZK
Hivatalos Kozlonydn ek 9312014,2212015 6s 87l20lg sz6ma)
- Az illlamiga:zgat6si szervek irodai tigykezeldsdr6f sz6l6 utasft6s ismeretdt hz SZK
Hivatalos Kozlonydn ek 10193, 14193-jav., 67 12016 4,s 312017 szftma)
Az ismeretek ellenorz6se sz6beli ds ir6sbeli felmdrdssel tortdnik.

Munkakiirzllll5/l/ll K6zbesit6-fut6r koordindtor, kezd6 referens cimmel, I iigyint6z6
a) Munkakori leir6s:
A kdzbesito-fut6rok munk6j6nak koordin6l6sa a v6rosi kdzigazgattsban. Ki.ildemdnyek
csoportosit6sa, a kezbesitdsi elsobbsdgek meg6llapitdsa, a V6rosiUgyfdlfogad6 Kcizponttan
6tvett ds a belso k6zbesitdsi k<inyvekbe iktatott cisizes tdrgy kezbesitEse. postai kiildemdnyek
fitvetele a V6rosi Ugyfdlfogad6 Kozpontban tal6lhat6 posi-in, az cisszes kiildem6ny ds anyag



ktilddsre ttaddsa a post6n, termdszetes ds jogi szemdlyek szttmdra az ir1sbeli kiildemdnyek
eljuttatrisa ds kdzbesitdse a v6ros szrikebb tertiletdn, nyilv6ntart6 k6nyv vezetdse a kdzbesitett
ki.ildemdnyekrol.
A rdszlegvezeto, a szolgiiat vezetoje, a titk6rs6g titkttra es az osztillyvezeto utasit6s6ra egydb
feladatokat is ell5t.

b) Kiilon feltdtelek:
Szakmai kdpesitds: IV. fokozatiszakkepzettsdg -k)zgazdasrigi szakir6ny. :

Munkatapasztalat: L,egalilbb egy 6v szakmai munkatapa sztalat. B kateg6ri6s vezetoi jogositv6ny.
Telj esitett 6llami szakvizsga.
A kiv6laszt6s sor6n ellen6rizztik:
- Az tilamigazgatds;i szervek irodai iigykezeldsdrol sz6l6 utasft6s ismeretdt (az SZK Hivatalos
Kdzldnydnek 10193, 14/93-jav, 6712016 ds 312017 szitma)
- Az |Ilamigazgattsi szervek irodai iigykezeldsdr6l sz6l6 rendelet ismeretdt (az SZK Hivatalos
Kozlonydnek 80192,45 I 1 6 6s 98/1 6 sz6ma\
- Az tilamigazgat6si szervek elektronikus irodai iigykezel6s erol szol6 rendelet ismeretdt
(azSZK Hivatalos Kcizlcinydnek 40/10 es 42117 sz6ma)
Az ismeretek ellenorzdse sz6beli ds ir6sbeli felmdrdssel tcir-tdnik.

III. A munkav6gz6s helye:
Szabadka v6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr l.

IV. A jelentkez6seket az al6bbi cfmen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr 1., a boritdkon tiintessdk f'el,
hogy mely munkakor betoltdsdre pfiylznak.

v. A pdlyrizattal kapcsolatos thjlkoztatfssar megbizott szem6ly:
Sanda Usorac, telefon: 626-970

VI. A munkaktir betiilt6s6nek felt6telei:
hogy a jelolt szerb lillampolgrlr; nagykorf; kor6bban nem sztint meg 6llami szervben, auton6m
tartom6nyban vagy onkormanyzatban betdltdtt munkaviszon a a munk6b6l eredo
kotelezettsdgek sillyos megsdrtdse miatt, 6s nem sziiletett ellene jogeros ftdlet hat h6napot
meghalad6 bortdnbi.intetds letdltdsdre,

VII, A jelentkez6si hat6rid6:
a ielentkezesi hat6rido l5 nap, amit a Szabadka Viiros Onkorm6nyzathnak hivatalos honlapj6n
v al6 kdzzdtdtelt kcjveto napt6l kel I szrimitani.

vIrI. A p[\yazatijelentkez6shez az alfbbi bizonyit6kokat kell csatolni:
A p6ly6zati lraiz a
6llampolg6rs 6nya v
eredeti p6ld6 esitdst
szakvizsga teljesit6sdt igazol6 okmriny eredeti p"Idtnya vagy hitelesitett m6solata; a szakmai
tapasztalatot igazol6 okm6ny eredeti plld,tnya uugy hit.l.rit"tt rn6rolata (igazoltts, hat1rozat
vagy m milyen munkakorben, milyen szakkdpesitdssel dsmilyen ztalatot), A Beltigyminisztirium 2021.02.12. ut6nkiadotti i zilrmazaadatokr6l.
A bizonyit6 okiratokat eredeti pdld6nyban vagy a kozsdgndl, bir6s6gn6l vagy kcizje gyzonel
hitelesitett m6solatban kell benyrijtani.



Az |llampolg6rsrigi bizonyitvfny ds a sziiletdsi anyakcinyvi kivonat benyujthat6 egyszerir
fdnym6solatban is.

IX. A munkaviszony idritartama:
A fent emlitett munkakcjrdkre a munkaviszony hatftrozatlan idore sz6l.

X. 6s id6pontja:
Az beliil nyrijtottak be szab6lyos, drthet6 ds teljes pillylzatianyagot,am sziiksdges bizonyftdkot, ds akik eleget tesznek a meghirde-tettmunkak kovetelmdnyeknek, 2021.0:3.2-6t61 vehetnik rdszt akiv6lasztiis sor6ndrtdkelt amelynek pontos idejdrol a piiytnati anyagban megadotteldrheto m, cim) lesznek drtesitve.

XII.
A kdsve benyrijtott, szabiiytalan, drlhetetlenvagy hi6nyos phlydzati anyagok, vagy amelyekhez
nem csatolt|k az osszes kdrt okm6ny eredeti pdlddnydt-yagy a kozsdgndi, uiiosagnit vagy
kdzj egy zondl hitelesitett m6solat6t, el lesznek utaiitva.

A. nyilv6nos ptiydzatot a kdzigazgathsi hivatal vezetoje 6ltal kinevezet bizotts6g fogja
lebonyolitani.

5si Hivatalinak honlapj6n jelenik ffieg, a
cimen, Szabadka V6ros

ra vonatkoz6 ertesitds ds a p\lyinat internetes
Danas napilapban, valamint a helyi Hrvatska
agy ar 3z6 napilapban lesz kozzetev e.

jogfsz Msc.

I HIVATAL VEZBTOJE


