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Az auton6m tartom6nyokban 6s helyi dnkormdnyzarokban alkalmazottakr6l sz6l6 torv6ny 4.,94.
ds 102. szakasza (az SZK Hivatalos Kozkinydnek2112016, l13l20ll es 9512018 sz6ma), az autonom
tartom6nyok ds helyi onkorm6nyzatok szabad munkakdreinek betdltdsdre kozzetett belso 6s nyilvdnos
p6ly6zatok lebonyolil6s6r6l sz6lo korm6nyrendelet 11., 72. es 13, szakaszai (az SZK Hivatalos
K6zlonydnek 2016. november 30-ai 95 sz6ma) ds a Szabadka V6ros Kozigazgathsi Hivatal6r6l sz6l6
rendelet - egysdges szerkezetbe foglalt szoveg 35. szakasza (Szabadka V6ros Hivatalos I apj6nak l}l17,
30117 6s 5120 szhma) alapjdn, aKozigazgat6si Hivatal vezelljekdzzeteszi az alhbbi

P AL]l' AZ ATOT UGYINTEZOI MUNKAKOROK BET OLTE SERE
SZABADKA VAROS K6ZIG AZGATASI HIVATALABAN

SZERVEZETI EGYIiEG
Altalfnos Kdzigazgatdsi 6s Kiiziis Ugyek Titk6rsrfga

IIASnl6 munkakiir: llostakiildem6nyek 6tv6tele 6s okiratnyilvrintartr[s a vSrosi iigyf6tszolgrilatban -
f6el6ad6 szakmai cfmmel. - 1 munkavr{llal6
Munkakiiri lefrrls:

96l zerveinek, a polg6rmester, a vdrosi kdpviselo-
tan - azEpitesigyi Titk6rs6g hat6skordbetartoz6
I - I tos feladatok ell6tdsa, Tilrgyak megnyit6sa hivatalb6l

ezen szerYek k6relmd.re. Sz6beli folyamodv6ny jegyzokdnyvbe v6tele, Szakmai sJgitsdg nyrijt6sa a
feleknek a folyamodv6nyok osszerillft6s6ban 6s a megkdvetelt formanyomtatvrinyok kitcilteseb"n,
illetdkfizetdsi kotelez,ettsdg meg6llapit6sa. A benyrijtott Iirgyak ds okiratok hi6nyoss6gainak
meg6llapit6sa, azok hi6nyp6tlisa elmulasaiis6nak kovetkezmdnyeir6l va16 tdjekoztat6s nyriji6s a 6i ezek
hivatalos megjegyzds fbrm6j6ban tijrt6n6 rdgzitdse. Az iltvettlilrgyakat automatikus adatfeidolgo z6s tttj1n
val6 nyilv6ntarl6sba 'vdLele az 6ltal6nos 6s a ktilon nyilv6ntartdsokba, az igyfel kdrelme alapliln
meginditott minden klzigazgatSsi t6rgyra vonatkoz6an pedig kdtelezo jelleggef bizonylat ki6llitdia a
beadv6ny 6tvdteldr6l. A t6rgyak nyilvrintartrisi besorol6s szerinti osrt61yoz5sa, aAeaAvanyok ds okiratok
onkorm6nyzati szervel: ds azok belso szervezdsi egysegei szerinti csoportosft6sa. A t6rgyak menetdnek
bejegyzdse, a tSrgyak osszevon6sa, iratborit6 nyomtat6sa, Az iltvett okiratokr6l kartot6k vezetdse, Az
tigyfdl kioktat6sa azilletek POS termin6lon keresztr.ili megfizetds6nek [ehet6s6g6rol.
Kiiliinfelt6telek: Ndpy6ves id6tartamir kdzdpiskolai vdgzettsdg - IV. fokozatu szakkepzettsdg,
kozgazdasdgi, mus zaki, epiteszeti v agy 6ltal dno s szak.



Tovdbbi ismeretek/szakvizsg6k: Teljesitett |llami szakvizsga, Sz6mit6gdpes ismeretek.
Az onkorm6nyzat terilLletdn hivatalos haszn|latban lev6 egyik nyelv alapszintri ismerete.
Munkatapas fialat: Le gal6bb 6t dv szakmai mqnkatapas ztal at,
A kivrilaszt:is sordn erllen6rizziik:
- Az ftllamigazgat6si szervek irodai tigykezeldsdrol s2616 rendelet ismeretdt (az SZK Hivatalos
Kozldnydnek 80192,4:tl16 6s 98116 szhma)
- Az illlamigazgat6si szervek elektronikus irodai iigykezelesdr(5|sz6l6 rendelet ismeretdt (az SZK
Hivatalos Kozlonydnek 40/10 6s 421f7 szhma)
- Az |llamigazgat6si szervek irodai i.igykezelds6r6l sz6l6 utasft6s ismeretdt (az SZK Hivatalos
Kdzldnydnek 10 I 93, 7 4 I 93 -j av ., 67 120 | 6 es 3 120 17 szdma)
- Az |llamigazgat6si szervek elektronikus irodai iigykezel6s6rol sz6l6 utasitds ismeret6t (az SZK
Hivatalos Kdzlonydnek 102 120 | 0 szhma)
- Az 6ltal6nos kozigazgatdsi rendtart6sr6l sz6l6 torvdny ismeretdt (azSZKHivatalos Kdzlonydnek
1812016 sz6ma 6s 95/2018-hiteles drtelmezds)
- Az iktatott arryag csoportosft6s6r6l 6s az lrzdsi hat6rid6kr6l s2616 rendelet ismeretdt (az SZK
Hivatalos Kdzldnydnek 44 193 szdma)
- A lev6lt5ri arryagr6l ds a levdltSri tevdkenysdgrol sz6l6 tdrvdny ismeretdt (az SZK Hivatalos
K6z1 dny6nek 6 I 2020 szdma) -202 l .febru6r I -j 6tol van al kalm a z6sb an
- Az al6ir6sok, k6ziratok ds 6tiratok hitelesitdsdrol sz6l6 torvdny ismeretdt (az SZK Hivatalos
Kdzlonydnek 93 l20l 4, 221201 5 es 87 l20l 8 szdma)
- Az |llamigazgatSsi szervek irodai iigykezeldsdrol s2616 utasitiis ismeretdt (az SZK Hivatalos
Kozl6ny6nek 10193, 14193-jav., 6712016 es 312017 sz6ma)
Az ismeretek ellen6rztise sz6beli ds ir6sbeli felmdrdssel t6r1dnik.

SZERVEZETI EGYSEG
Trirsadalmi Tevdkenys6gek Titkdrsdga
Mll0l6 munkakiir: kdzgazdashgi-p6nziigyi feladatok elkltdsa oktatrisi int6zm6nyek r6sz6re junior
tan6csad6 szakmai cimmel, I munkavdllal6

a) Munkakiiri k:irds:
Az oktatdsi szf&6ra vonatkoz6 penz:ogyi 6s sz6mviteli torvdnyi szabillyozhs kdvetdse d,s alkalmaziisa. A
kdlts6gvetdsi szervek 6ltal megktildott dokument6ci6 nyilvhntartilsa ds szab6lyoss6g6nak ellen6rzdse a
kolts6gvet6s Titk6rs6g; hat6skordbe hrtoz6 oktat6si ellirdnyzatok szerinti megval6sul6sa 6rdekdben. Az
eszkozok rendeltet6s szerinti felhaszn516s6nak figyelemmel kis6rdse, a Titk6rs6g ritkira sz6m6ra
eszkcizutaliisi kdrelmek 6ssze61lit6sa az oktatdsi intdzmdnyek javhra. Egyiittmukddds a T6rsadalmi
Tevdkenys6gek Titk6rs6g6nak ds a Pdnz'igyi Titk6rs6g szolg6latainak vezet6ivel, beosztottjaival,
valamint a koltsdgvetdsi szervekkel az eloirdnyzatok szerint. A koltsdgvetds megval6sulSs6nak kcivetdse a
Titk6rs6g hat6skordbe tartoz6 oktat6si intdzmdnyek ellirdnyzatok szerinti plnziigyi terveinek
megfelel6en.

b) Kiiliinfelt6telek:
Szakmai k6pesitds: Fetsofokri vdgzettsdg, amit legal6bb 240 kreditpontot dr6 BA vagy Bsc alapkdpzdsen,
MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szaktr6nyf szakkdpesitdsen szerzert, illetve legalSbb ndgydves
egyetemi kdpzdsen szerzelt szakmai vagy szakositott kdpesftds -kozgazdas6gtudom6nyi szakon.
Tov6bbi ismeretek/szakvizsgdk: Teljesitett 6llami szakvizsga. Szrimit6gdpes ismeretek.
Munkatap as ztal at: L e gal5b b e gy 6v szakmai m unkatap as ztal at.
A kivdlasztds sor6n enlen6rizziik:

- a Szabarika V6ros KdzigazgaLhsi Hivatal6r6l sz6l6 rendeletek ismeret{t
- Szabadka v6ros alapszabillyfinak ismeretdt
- az alapfokf oktat6sr6l 6s nevel6sr6l sz6l6 torvdny ismeretdt (az SZK Hivatalos Kdzldnydnek

55ll3ll0lll7,10ll9 6s 27118 - m6s tv. szdmai)
- az oktatds ds nevel6s rendszerdnek alapjair6l sz6l6 torvdny ismeretdI" (az SZK Hivatalos

Kcizldnydnek ti8/17, 27118 -mds Iv., 10119 es 6120 sz6mai)
- a Szabadka v6ros koltsdgvetdsdr6l sz6l6 rendeletek ismeretdt

Az ismeretek ellen6rzdse sz6beli ds irdsbeli felmdrdssel tcirtdnik.



SZERVEZETI EGYSEG
Vagyonjogi Titkfrsrig
VA3l0l3 munkakiir: lakdstigyi iigyintilz1, tandcsosi szakmai cimmel, 1 munkavdllal6

a) Munkakiiri lefrris:
Szakfeladatok ell6t6sa a Lak6siigyi Bizotts6g szilmhra, lak6siigyi jogszab6lyok kovetdse, lak6siiggyel
kapcsolatos dokumentum tervezetek kdszitdse, a v6rosi kdpviselo-testtilet, a v6rosi tan6cs, a polg6rmester
sz6m6ra dokumenturn tervezetek el6kdszitdse, lak6sbdrleti dij rnegfizettetdsdnek figyelemmel kfsdrdse,
k6nyszerkikoltoztetdsi ds koveteldsbehajt6si dokument6ci6 el6kdszftdse 6s a V6rosi Vagyonjogi
Ugydszs6gnek val6 megkrilddse, lak6sok 6tad5s-6tvetele, lak6selidegenitds ds -megszerres,'triiteii
engeddlyek, kdnyszerigazgatds bevezetdse elj6r6s6nak lefolytat6sa hivat6sos gondnok kinevezdse revdn.

b) Kiiliinfelt6telek:
Szakmai kdpesitds: Fe,ls6fokri vdgzettsdg, amit legal6bb 240 kreditpontot dr6 BA vagy Bsc alapkdpzdsen,
MA vagy MSc mesterkdpz6sen vagy szakir6nyri szakk6pesitdsen szerzett, illetve legal6bb negy6ves
egyetemi kdpzdsen szr,rzelt szakmai vagy szakositott kdpesitds - a jogtudom6ny ter6n.
Tov6bbi ismeretek/szzLkvizsg6k: Teljesitett illlami szakvizsga. Sz6mit6g6pes ismeretek.
Munkatapas ztalat: Letrlal6bb h6rom 6v s zakmai m unkatapasztalat.
A kiv6lasztrls sordn ellen6rizziik:

- a lakhat6sr6l (!s az dpriletek karbantart6s 6161 szol6 tdrvdny ismeretdt
- a kcjaulajdonr6l sz6l6 tdrvdny ismeretdt
- az 6ltal6nos kbzigazgatdsi elj6r6sr6l sz6l6 torvdny ismeretdt
- a kotelmi jogviszonyr6l s2616 torvdny ismeretdt
- a tulajdonjogi viszonyokr6l s2616 torvdny ismeretdt
- a jelz6logr6l sz6l6 tdrvdny ismeretdt
- az ingatlan krjzvetlen meg6llapod6s ftj6n tortdn6 megszerzdse 6s elidegenitdse ds kdztulajdont

kepez(5 dolgok bdrbead6sa, illetve egy6b jogok drvdnyesitds6nek megszerzdse ds 6tenged6se,
valamint a nyilv6nos 6rver6s es az irilsbeli aj6nlatgyrijtds felt6teleir6l sz6l6 korm6nyrendelet
ismeretdt

- Szabadka v6ros alapszab|lyhnak ismeretdt
- a Szabadka vtiros tulajdon6t kepezo dolgok megszerzl,sdrol ds a felettiik val6 rendelkezdsrol ds

azok kezeldsdlol sz6l6 rendelet ismeretdt
Az ismeretek ellenorz<lse sz6beli 6s irrisbeli felm6rdssel tortdnik.

III. A munkav6gz6s hLelye:
Szabadka V6ros Kozigazgatdsi Hivatala, Szabadka, Szabadsdg tdr L
IV. A jefentkez6seket az ald,bbi cimen kelt benyrijtani:
Szabadka V6ros Kdzip;azgatdsi Hivatala, Szabadka, Szabads6g rdr 7., aboritdkon ttintessdk fel, hogy mely
munkakor betoltes6re p6ly 6znak.
Y, A p6ly Lzattal kapcsolatos t:ij 6koztatdssal megbizott szem6ly:

Sanda Usorac, telefbn: 626-970
VI. A munkakiir bettilt6s6nek felt6telei:
hogy a jelolt szerb 611ampo1g5r; nagykoni; kor6bban nem szunt meg 6llami szervben, auton6m
tartom6nyban vagy dnkorm6nyzatban betrjltdtt munkaviszonya a munk6b6l eredo kotelezettsdgek srilyos
megsdrldse miatt, ds nerm sztiletett ellene joger6s itdlet hat h6napot meghalad6 boftonbiintetds letdltdsdre.
A kiil onfeltdtelek m i nclen munkakorre me ghatilr oz6sra kertiltek,
VII. A jelentkez6si hatdrid6:
A hirdetmdnynek a Szabadka VSros Onkormhnyzatdnak hivatalos honlapj6n val6 kozzeldteldt kdveto
napt6l szSmitottl 5 nap.
VIII. A pflly 6zati j elerntkez6sh ez az al|bbi bizonyit6kokat kell csatolni :A p6lyhzati jelentkezdshez mell6kelt eletrajz az eddigi munkatapasztalat felsorolds6val; az
rillampolgrirsSgi bizon'yitv6ny eredeti p6ld6nya vagy m6solata; a sziletesi anyakonyvi kivonat eredeti
pdld6nya vagy m6sol ata; a szakkdpesitdst igazolo oklevdl hitelesitett m6solata; ai ahmi szakvizsga
teljesitdsdt igazolo okrndny eredeti peld6nya vagy hitelesitett m6solata; a szakmai tapasaalatot igazol6
okm6ny eredeti pdldrinya vagy hitelesitett m6solata (igazol6s, hatdrozar vagy m6s okm6ny, u-itybOl
l6tszik, hogy milyen munkakdrben, milyen szakkdpesitdssel ds milyen idotartamban szerezre a



munkatapasztalatot). A BelUgyminisA.6riutn 2021,04,23. utdn kiadott igazolisa a bfini.igyi
nyi lv6ntartdsb6l szdrmaz6 adatokr6l.
A bizonyit6 okiratokat eredeti plldhnyban vagy a kozsdgndl, bir6s6gn6l vagy kozjegyzondl hitelesitett
m6solatban kell benyujtani.
Az 6llampolg6rs6gi bizonyitvdny ds a sziiletdsi anyakonyvi kivonat benyrijthat6 egyszeru fdnym6solatban
is.
IX. A munkaviszony id6tartama:
A fent emlitett munkakcirokre a munkaviszony hatfurozatranid6re s261.
X. A kiv:llasztds helye, napja 6s id6pontja:
Azok a jeldltek, akik hatdridon beltil nyrijtottak be szab6lyos, drthet6 ds teljes p6ly6zati anyagot,
amelyhez csatolt6k az dsszes sziiks6ges bizonyitdkot, 6s akik eleget tesznek a meghiidelett
munkakcirdkhoz sziiksdges kovetelm6nyeknek, 2021.05.13-6161 vehetnek rdszt akiv6lasn6s sor6n drtdkelt
tud6sfelmdrdsen, amelynek pontos idejdr6l ap6ly6zati anyagban megadott eldrhet6sdgeken (telefonsz6m,
cfm) lesznek drtesitve.
XI.
A kdsve benyrijtott, szabillytalan, drthetetlen vagy hiSnyo s pillydzati anyagok, vagy amelyekhez nem
csatolt6k az cisszes kdrt okm6ny eredeti peld6nySt vagy a kozsdgndl, lirosagnaf vagy kozjegyz1nel
hitelesitett m6solat6t, el lesznek utasitva.
A nyilv6nos pillydzatot akozigazgat6si hivatal vezetoje 6ltal kinevezet bizotts6g fogja lebonyolitani,

Hivatal6nak honlapj6n jelenik ffieg, a
cimen, Szabadka V6ros Klzigazgatdsi

Hivatal6nak hirdet6t6bl6jdn, az a a vonatkoz6 drtesitds 6s apSlydzat internetes cime pedig iz irszagr--_o -- -_--*Degdsz tertiletdn megjeleno Danas napilapban, valamint a hetyi ilrvatska rijed lapban'es a tartoman|fa*iil^+X- *^^:^l^-+( l f,^ ------ - tterriletdn meglelent6 Magyar 5z6 napilapban lesz kt>zzet6ve.
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