
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 

 

JOGI ,  HUMÁ NPOL ITI K AI  ÉS KOO RDI NÁ CIÓ S FŐOSZT ÁLY  

 
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 5001 Szolnok, Pf. 111 Telefon: (56) 795 764 Fax: (56) 795 789 

e-mail: kh.jogikoord@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Kit.) 83. § (1) 

bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 

 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály 

beszerzési, üzemeltetési feladatok ellátására. 

 

Kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, hat hónap próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidős 

Munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály 

Szolnok, Kossuth L. út 2. 

 

Ellátandó feladatok: 

beszerzési, üzemeltetési feladatok 

A beszerzési, üzemeltetési feladatokhoz tartozó főbb tevékenységi körök: 

 

- A Kormányhivatal szervezeti egységeinek elhelyezésére szolgáló ingatlanok 

üzemeltetéséhez kapcsolódó javítások, karbantartások, műszaki felülvizsgálatok 

szervezése, ellenőrzése. Külső szakembert nem igénylő épület karbantartási feladatok 

(javítás, szerelés) karbantartók általi kiviteleztetése, indokolt estben soron kívüli 

intézkedés a hibák elhárításáról.  

- Az eszköz és szolgáltatás beszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ezen belül az 

ajánlatkérések, szerződéskötések előkészítése, megrendelés elkészítése, a szállítási 

határidő figyelése. A megrendelés, szerződés teljesülésekor az eszköz, vagy 

szolgáltatás mennyiségi, minőségi átvétele, a teljesítés okmányokkal való igazolása. A 
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megrendelt eszközök megrendelők részére való átadása. Hibás teljesítés esetén a 

szükséges intézkedések megtétele.  

- Az ingatlanüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatókkal való folyamatos 

kapcsolattartás. Az ingatlanüzemeltetéshez kapcsolódó szerződések, megállapodások 

előkészítése. Karbantartási és üzemeltetési szerződésekben foglaltak végrehajtásának 

ellenőrzése. Őrzés és vagyonvédelmi feladatok koordinálása, takarítási feladatok 

szervezése. 

- A közösségi terek, tárgyalók működéséhez szükséges feltételek biztosítása, 

rendezvények előkészítésének, lebonyolításának koordinálása. A tárgyi eszköz 

mozgatási igények koordinálása, jóváhagyást követően teljesítése, a szállítási 

feladatok szervezése. 

- Közreműködés az üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatások 

elkészítésében. A szükséges nyilvántartások naprakész vezetése. 

 

Illetmény, juttatások:  

az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 

CXXV. törvény, továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közszolgálati 

Szabályzatának rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 megfelelés a Kit. 82. §-ának, 

 összeférhetetlenség a Kit. 95. §-a alapján, 

 műszaki végzettség, 

 felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel) 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 orvosi alkalmassági papír. 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat 

 felhasználói szintű számítógép kezelői, szövegszerkesztői, táblázatkezelői 
ismeretek 

 Épületüzemeltetésben műszaki területen szerzett tapasztalat 

 Felsőfokú végzettség (főiskola, egyetem) 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 3 hónapnál nem régebbi új típusú a Kit 82. §-ának megfelelő hatósági erkölcsi 

bizonyítvány, miszerint kizárólag nagykorú személyekkel kerül munkakapcsolatba, 

 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet 

szerinti adattartalommal), 

 végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, 

 előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kit 95. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi 

ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e, illetve a pályázati eljárással összefüggésben a 

pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul-e. 
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Pályázat benyújtási határideje: 2020. március 31. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 15. 

Pályázati eljárás és a pályázatok elbírálásának módja: 

 a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, 

 a pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató 

fenntartja, 

 a pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítja. 

Az beszerzési, üzemeltetési feladatok ellátásának várható kezdő időpontja: 2020. 05. 15. 

Pályázat benyújtható zárt borítékban az alábbiak feltüntetésével: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. 

Pályázat: „ beszerzési, üzemeltetési feladatokat ellátó kormánytisztviselő” 

A beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. 

Minden pályázó a döntésről írásos tájékoztatást kap. Az eredménytelenül pályázók részére a 

teljes pályázati anyag visszaküldésre kerül. 

Pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást nyújt: Csikós Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Beszerzési és Üzemeltetési 

Osztály osztályvezetője a 06/20/460-4854-es telefonszámon. 

 

Szolnok, 2020. március „     ” 

 

 

 Dr. Berkó Attila 

kormánymegbízott 

 

 

 


