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Az auton6m tartom6nyol< ds helyi dnkormdnyzatok alkalmazottair6l sz6l6 tdrv6ny 4.,94. 6s 702. szakasza
(az SZK Hivatalos Kdzldny6nek 2112016, 11312017,9512018 6s ll4l21 sz.), az auton6m tartom6nyok ds helyi
tinkorm6nyzatok szabad munkakoreinek betcilt6sdre kdzzetelt belso ds nyilv6nos piiylzatok lebonyolit6s6r6t sz6l6
korm6nyrendelet 11., 12,, l2a, 13, 6s 13a szakasza (azSZK Hivatalos Kdzlciny6nek 95116 6s 12122 szdma) 6s a
Szabadka V6ros Kdzigazgal|si Hivatalir6l sz6l6 rendelet (egyseges szerkezetbe foglalt szciveg) 35. szakasza
(Szabadka V6ros Hivattrlos Lapj6nak 18117,30117 6s 5120 szdma) alapj6n a klzigazgat6si hivatal vezelole
kozzeteszi az al|bbi

P tTY NZTTOT UGYINTEZOI MUNKAXdNOX BETdLTESNRN SZAN,IDKA VAROS
K6zIG AZGATAS I HIVATALABAN

L A hat6s6gi szerv, amelyben a munkakiirt be kell tiilteni:
Szabadka V6ros Kcizigazgatdsi Hivatala, Szabadka, Szabadsdg tdr 1.

II. A betiiltend6 munkalciiriik:

SZERVEZETI EGYSEG
Alta16no. Kdzigazgatilsi 6s Kiiziis Ugyek Titkdrs6ga
ilv5/1/4-IRA TKEZEL6L TRATTAROS
Hivatalnokok sz6ma: I
Szakmai cim: tr'6referens
a) Teend6k 6s munkafeladatok:
Elliltja az elintezett iigyek iratainak irattdrba helyez6sdvel kapcsolatos teendoket elektronikus adatkezel6ssel ds a
karlotdkban. Elvegzi az elintezet iigyek iratainak bet6rol6s6t 6s kartonjail<at elhelyezi a passziv irattdrban. Az
archivalt iratanyagokat regisztr6tori egys6gekbe rendezt, nyilv6ntart6st vezet az iigyekrol 6s m6s iratt6ri anyagol<r6l
azok levhltdrba helyez6sdig vagy megsemmisitds6ig. Az illetdkes szervek kdrdsdre kiadja az iratthrozotl anyagot 6s
nyilv6ntart5st vezet a kiaclott iratokr'61, Jelen van aziratthrozolt anyagbatcirt6no betekintdsndl, okiratokat 6s terveket
f6nym6sol 6s bekctti azokar az arra jogosult iigyfdl vagy hivatalos szemdly kdrdsdre, rdszt vesz az 6ft6kte\en irattilri
anyag kiselejtezds6ben.
Egydb teend6ket is ell6t arlszlegvezeto, aszolg|latvezeto, a titk6rsrig titk6ra ds ahivatalvezeto utasit6s6ra.
A munkakori leir6sban szereplo feladatok id6ben tdrtdn6 6s min6sdgi ell6tils66rt a rdszlegvezetcjnek, a
szolgiiatvezet6nek, a titklrs6g titk6r6nak 6s a hivatalvezetonektartozik felel6ssdggel
b) Kiiliinleges felt6telek :

Szakmai kdpesitds: Ndgydves kcizdpiskolai vegzettsdg - jogi, kdzgazdasilgi, mriszaki, kereskedelmi vagy 6ltal6nos
szakon szerzetl IV. fokri szakk6pzets6g.
Tov6bbi ismeretek/szakvi;zsg6k: Teljesitett fillamigazgat6si szakvizsga. Szrimft6gdpes ismeretek.



Munkatapasztalat : Legal 6bb cit 6v szakmai nrunl<atapasztalat.

A kiv6laszt6s sorSn az al6bbi jogszabdlyok ismeret6t ellen6rizziik:
- az |llamigazgatdsi szervek irodai iigyviteldr6l sz6l6 kormiinyrendelet (az SZK Hivatalos Kdzlonyenek 80192,
4512016 es 9812016 sz6nra)
- az tilamigazgatiisi szervek elektronikus irodai iigyvitel616l sz6l6 korm6nyrendelel (az SZK Hivatalos Krizlcinydnek
40/10 6s 42117 sz6ma)
- az filamigazgat|si szervek irodai i.igyviteldrol sz6l6 korm6nyrendelet (az SZK Hivatalos Kcizlonydnek 80192,
4512016 6s 9812016 sz6ma)
- utasit6s az elektronikus irodai iigyvitelhez (azSZK Hivatalos Kozlonydnek 10212010 sz6ma)
- az 6ltal6nos kdzigazgatlsi elj6r6sr6l sz6l6 tdrvdny ismeretdt (az SZK Hivatalos Kdzldnye 1812016 6s 9512018 -
hiteles drtelmezds)
- az irattdri anyag os:zt6lyozds6r6l 6s 6rzdsdnek idotarlam6r6l sz6l6 korm6nyrendelet (az SZK Hivatalos
Kcizlcinydnek 4 4 193 sz6ma)
- azitatthri anyagr6l es aziraltdri tevdkenysdgrol sz6l6 torvdny (azSZK Hivatalos Kcizldny6nek 6/2020 szdma) -
2021 .02.0 | -ttil van alkalrnazdsban
- a kultur6lis javakr6l sz6l6 tcirvdny (azSZK Hivatalos Kdzlcinydnek 71/94,52/2011 m6s tv,, ggl20l1-m6s tv. 6s
612020-misIv.)
- az al6ir6sok, kdziratok tis 6tiratok hitelesitdserol sz616 torvdny (az SZK Hivatalos Kdzlciny6nek 312014,2212015 es
8712018 szhma)
A tud6sfelm6r6s ir6sban r5s sz6belileg tcirtdnik

SZERVEZETI EGYSEG
Ad6tigyi Titkdrsrig
Munkakdr, II/l/012 Illet6k kiszab6 6s ellen6rz6 ad6feliigyel6, tanr{csad6i szakmai cimmel, I munkav6lla16
a) Teend<1k 6s munkafeladatok:
Ell6da a c6gek, v6llalkoz6k 6s term6szetes szemdlyek irodai 6s terepi ellenorz6sdvel kapcsolatos dsszetettebb
feladatokat a jogszab6lyoknak megfelel6en, ellenorzi az ad6bevall6sokban megadott adatokat, an6l jegyzokonyvet
k6szit 6s kidolgozza a hat6rozatok tervezetet; kidolgozza az ad6ki)telezetts6gekr6l sz6lo hatdrozatok tervezet6t ahol
azt a tdrv6ny elofrja; jegyzokonyvet k6szit6s kidolgozza ahatdrozatok tewezetdt a terepen yegzell ellenclrzdsekkel
kapcsolatban; levezeti a panaszok iigydben lefolytatott elsofokrl elj6r6sokat; tov6bbitja a fellebbezdseket a
mAsodfokri szervhez, nyilv6ntart6sbaveszi a cimvfitozdsokat 6s az ad6alanyok egy6b adatait. Bejelentdseketl<eszit
azoknak az ad6alanyoknak atarlozlsair6l, melyek csod vagy felsz6mol6s alatt 6llnak.
b) Ktiliinleges felt6telek
Szakmai k6pesitds: Fels6fokf vdgzettsdg, amit legakibb 240 kreditpontot 616 BA vagy Bsc alapkdpz6sen,
MSc mesterk6pzdsen vagy szaktr|nyi szakk6pesitdsen szerzett, illetve legal6bb n6gydves egyetemi
szerzett szakmai vagy szakositott k6pesit6s - szakteriilet: kdzgazdasSgtan vagyjogtudom6ny.
Tov6bbi ismeretek/szak'vizsg6k: Teljesftett |llamigazgatlsi szakvizsga. Sz6mit6gdpes
feliigyeloi vtzsga. Amenrryiben a jeldltnek nincs feliigyeli5i vizsgdja es megkapja az 6lldst, 6
lesz azl letenni.
Az onkormdnyzat tertlet(in hivatalos haszn6latban ldvo kisebbsdgi nyelvek ismerete - kozepfokon
Munkatapasztalat: Legaldbb h6rom dv szakmai munkatapasztalat.
A tudasfelmdrds ir6sban d:s sz6belileg tcirtdnik
A kivSlasztds sordn az al6bbi jogszab6lyok ismeret6t ellen6rizziik:
1, Az ad6elj6r6sr6l ds ad6adminisztr6ci616l sz6l6 tcirvdny ismeretdt (az SZK Hivatalos Kdzlcinye 5012002, 8412002 -
jav.,2312003- jav.,70/2003,5512004,6112005,85/2005 -m6stcirv.,6212006-m6stcirv.,6312006-m6stcirv.jav.,
6112007,20/2009,7212009 - m6s torv., 5312010,101/2011,2/2012 - jav.,93l2Ol2, 4712013, 10812013, 68t2014,
10512014,9112015 - hiteles drtelmezds, 11212015,15/2016,10812016,3012015,9512018 6s 8612019),
2. A vagyonad6r6l sz6l6 l.cirvdny ismeretdt (az SZK Hivatalos Kcizlonye 26/2001 , a JSZK Hivatalos Lapja 42/2002 -
Ab rendelet es az SZK llivatalos I(dzldnye 80/2002,8012002 - m6s tdrv., 13512004,61/2007, 512009,10112010,
2412011,7812011, 5712012 - AB rendelet, 47/2013, 6812014 - m6s torv., 9512018. ggl20t8 - Az rendelet ds
86/20t9),
3. A kcizjavak haszndlati dijair6l sz6l6 tdrveny ismeretdt (azSZKHivatalos Kozldnye g5l20lS),
4. Az fitalilnoskdzigazgatdsi elj6r6sr6l sz6l6 tcirvdny ismeretdt (azSZK Hivatalos Kcizliinye 1812016 es 95/2018 -
hiteles 6rtelmezds),
5. A helyi dnkorm6nyztrtok finansziroz6sdtol sz6l6 torvdny ismeretdt (az SZK Hivatalos Kcizlcinye 62/2006,
4712011, 9312012, 99/2013 - kiigazitott 6sszeg, 125/2014 - kiigazltott dsszeg, g5/2}ls - kiigazitott osszeg, 83/2016,
9l/2016 - kiigazitott cisszeg, 10412016 - m6s tdrv., 96/2017 - kiigazitott osszeg, 8gl20l8 kiigazitott cisszeg 6s
95/2018m6s tctrv.).

MA vagy
kdpzdsen

ismeretek, Teljesitett
h6napon beliil kciteles



6. A vagyonad6 elsz6mol6s6ra szol9616 ad6bevallilsok formanyomtatv6nyair6l sz6l6 szabiilyzat (az SZK Hiv. I(cjzl.
10812013, 11812013, 10112017, 4812018 6s 104/2018),
A tud6sfelm6rds irasban ds sz6beliles trirt6nik

SZERVEZETI EGYSEG

Feliigyeleti 6s Ellen6rz6 Titkdrs6g
XIOIO/I-AFELUGYELETI ES ELLEN6RZO TTTXANSAC UTXAU
Hivatalnokok szdma: I
Szakmai cim : 6n6116 tandcsos
a) Teend6k 6s munkafeladatok:
hdnyitja a titk6rs6g munk6j6t. Utmutat6st es utasit6sokat ad a titk6rs6g feladatkdr6be lartozo feliigyeleti
ellencirz6shez, a feliigyelok 6s kommunalis rend6rok egysdges fell6p6sdhez. Feliigyeletet gyakorol aklzigagzatdsi
elj6r6sban hozott egyes okiratok torv6nyess6ge felett. Utasit6sokat ad a kommun6lis rendordl< munk6j6nak 6s
felldpdsdnek m6dj6t illotoen, es a feliigyeletre vonatkoz6 eloir6sok alkalmazhsdra. Tervet klszit a kiszabott
intdzkeddsekrol es megrizervezi azok foganatosit6s6ra. Hat6skcire keretdben egytittmrikddik m6s szervekkel 6s
kcizv6llalatokkal. Beszdrnol6kat kdszit ds m5s anyagokat, melyek r6vdn t|jdkoztatja az illet6kes szerveket 6s a
nyilv6noss6got a munltakiirdhez kapcsol6d6 teri.iletekben uralkod6 helyzetrol es az |szlelt probl6m6kr6l.
Kock6zatfelmdrdst kdszit ds stratdgiai tervet dolgoz ki a tdrv6nyess6g feletti feli.igyeletre. Ert6keli az alkalmazotrak
munk6j6t.
Egy6b teendoket is ell6t ahivatalvezet6 utasit6s6ra.
A munkal<ori leir6sban szerepl6 feladatok idoben tcirtdno ds minosdgi ell6t6s66rt a hivatalvezet6nek tartozik
feleloss699el.
b) Kiiliinleges felt6telekl
Szakmai l<6pesftds: Felsofokf vegzettseg, amit legal6bb 240 kreditpontot dro BA vagy Bsc alapkdpz6sen, MA vagy
MSc mesterkdpzdsen vagy szakftftnyri szakkdpesitesen szerzett, illetve legal6bb n6gy6ves egyetemi k6pz6sen
szerzelt szakmai vagy szakositott kdpesitds - szakteriilet: dpitom6rnciki, jogi vagy klzgazd,asdgi tudom6nyok
Tovdbbi ismeretel</szakvizsg6k: Teljesitett |llamigazgatSsi szakvizsga. Feliigyeloi vizsga. Amennyiben a jeloltnek
nincs fel0gyel6i vizsgdja 6s megkapja az 6ll6st,6 h6napon beliil kciteles lesz aztletenni.
Sz6mit6g6pes ismeretek.
Az onkorm6nyzat teriiletdn hivatalos haszn6latban l6vci kisebbs6gi nyelvek ismerete - kcizdpfokon
Mu n katap aszt al at: L egalfibb dt 6v szakm ai munkatapasztal at.
A kiv6faszt6s sorfn az akibbi jogszabdlyok ismeret6t ellen6rizziik:
- az |ltalftnos kdzigazgatdsi elj6r6sr6l sz6l6 tdrv6ny ismeretdt (az szK Hivatalos Kdzliinye 18/2016 6s 9512018 -
hiteles drtelmez6s)
- a feliigyeleti ellenorzdsr6l sz616 tdrvdny (az SZI( Hivatalos Kdzlcinydnek 36/2015, 4412018 - m6s tv, 6s 95/2018
sz6ma)
- a kommun6lis rendors6gr6l sz6l6 tdrv6ny
- Szabadka v6ros alapszab6lya
- a Szabadka V6ros Kdzi5lazgatdsi Hivatal6r6l sz6l6 rendelet
A tuddsfelmdrds ir6sban d,s sz6beliles tortdnik

IIL A munkav6gz6s helye:
Szabadka V6ros Kozigazgatdsi Hivatala, Szabadka, Szabads6g t6r l.
IV. A jefentkez6seket azal|bbi cimen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kcizigazgatdsi Hivatala, Szabadka, Szabads6g t6r L a boritdkon tiintessdk fel, hogy mely munkakdr
b etct ltdsdre p 6ly 6znak.
Y. A p6lyhzattal kapcsolatos tdj6lcoztat6ssal megbfzott szem6ty:

Sanda Usorac, telefon: 626-970
VI. A munkakiir betiiltdrs6nek felt6telei:
hogy a jeldlt szerb 6llampolg6r; nagykorf; kor6bban nem szrint meg 6llami szervben, auton6m tartom6nyban vagy
onkormiinyzatban betdltdtt munkaviszonya a munk6b6l eredo kdtelezettsdgek srilyos megsdrldse miatt, ds nem
sziiletett ellenejogeros itdlet legal6bb hat h6napnyi bdrtonbiintetds letcjltesdre.
VII. A jelentkez6si hat6r'idrj:
a jelentkez6si hat6rido 15 nap, amit a Szabadka V6ros dnkormdnyzallnak hivatalos honlapj6n valo k6zz6retelt
kcivet6 napt6l kell szdmltani.
VIII. A p6lyizati jelentkez6shez az alihbi bizonvft6kokat kell csatolni:



p6ly6zati jelentkezdshez melldkelt |letrajz az eddigi munkatapasztalat felsorol|s6val; az |llampolg|rsdgi
bizonyitvilny eredeti pdld6nya vagy hitelesitett m6solata; a sztiletdsi anyakcinyvi kivonat eredeti pdld6nya vagy
hitelesitett m6solata; a sz;akk6pesitest igazol6 oklev6l hitelesitett m6solata; az |llamigazgatdsi szakvizsga teljesitds6t
igazol6 okm6ny eredeti pdld6nya vagy hitelesitett m6solata; a szakmai tapasztalatot igazol6 okm6ny eredeti
p1lddnya vagy hitelesitett m6solata (igazol6s, hatilrozat vagy m6s okm6ny, amelybol l6tszik, hogy milyen
munkakdrben, milyen szakk6pesit6ssel ds milyen id6tartamban szerezte a munkatap asztalatot). A
Beli.igyminisztdrium2022.05.l6. ut6n kiadott igazolirsa a btiniigyinyilv6ntatt6sb6l sz6rmaz6 adatokr6l,
A bizonyit6 okiratokat eredeti p6ld6nyban vagy a kcizsdgndl, bir6s6gn6l vagykdzjegyz6ndl hiteles(tett m6solatban
kell benyrijtani.
Az 6llampolgrirs6gi bizonyitv6ny 6s a sziiletdsi anyakcinyvi kivonat benyrijthat6 egyszerii fdnymdsolatban is.
IX. A munkaviszony id6tartama:
A fent emlitett munkakdrdkre a munkaviszony hatdrozatlan idore sz6l.
X. A kivrilasztSs helye, napja 6s id6pontja:
Azok a jeldltek, akik hat6rid6n beliil nyrijtottakbe szab|lyos, 6rtheto 6s teljes p|lydzati anyagot, amelyhez csatoltdk
az cisszes szUks6ges bizonyitdkot, 6s akik eleget tesznek a meghirdetett munkakrirdkhdz szi.iks6ges
kdvetelmdnyeknek, 2022.06.03-6t61 vehetnek r6szt a kiv6laszt6s sor6n drtdkelt tud6sfelm6r6sen, minek pontos
idejdr6l apLlydzati anyagban megadott eldrhet6s6geken (telefonsz6m, cim) lesznek 6rtesitve.
XI.
A kdsve benyrijtott, szab|lytalan,drthetetlen vagy hi6nyos p|lydzati anyagokat, vagy amelyekhez nem csatoltdk az
cjsszes k6rt okmAny eredeti p6ld6nydt vagy a kdzs6gn6l, bir6s6gn6l vagy kcizjegyzcindl hitelesitett m6solat6t, el
lesznek utasitva.
A nyilv6nos p6ly6zatot akdzigazgathsi hivatal vezet6je 6ltal kinevezet bizotts6g fogia lebonyolitani.

E p|lydzat Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatal6nak honlapj6n, a
http : //www. su botica. rs/in de xl pagelist/lglcp/i d page_no de/63 cf m en ds Szabadka V6ros Kcizi g azgathsi Hivatal 6nak
hirdetot6bl6j6n jelenik meg, az arra vonatkoz6 6rtesit6s 6s ap6ly6zati me pedig az orszdg egdsz teriilet6n
megjeleno Danas napilapban, valamint a helyi Flrvatska rijed megjelent6 Magyar 5z6
napilapban, illetve a Bunjevdke novine lapban leszkdzzeteve


