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Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Kit.) 83. S (1)

bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal
Agrár - és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztályán

kérelemkezelési feladatok ellátására.

Kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony (2025. december 31-ig), hat hónap
próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős

Munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Szolnok, József Attila út 34.

Ellátandó feladatok:
kérelemkezelési feladatok

A kérelemkezelési feladatokhoz tartozó főbb tevékenységi körök:
A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló
15/2022 (XII.21.) MvM utasítás mellékletének 40. S-ában meghatározott agrártámogatásokkal
összefüggő kérelemkezelési feladatok:

• elláya a Kormányhivatal feladatköreibe utalt Európai Mezőgazdasági és Garancia
Alapból és az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott
elsődlegesen normatív jellegű jogcímekhez, a közvetlen támogatásokhoz, egyes
nemzeti támogatásokhoz, az EU egyes belpiaci intézkedéseihez kapcsolódó
kérelernkezelési és kérelembírálati feladatokat,

5000 Szolnok. Kossuth Lajos út 2. Telefon: (56) 795 764 Fax: (56) 795 789
e-mail: jasz.koordinacio@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Hivatali kapu: JNSZMKH
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•

•

feladatát a vonatkozó jogszabályokban, Végrehajtási Kézikönyvekben, Szakmai
Iránymutatásokban, egyéb szabályozó dokumentumokban foglaltaknak megfelelően
láya eI,
felkérés/megbízás esetén részt vesz egyes jogszabályok, pályázati felhívások,
eljárások, dokumentumok előkészítésében, véleményezésében,
közreműködik az audit felkészülési folyamatai és az auditok során,
közreműködik a hivatali ügyfélszolgálat ellátásában, szakszerű és udvarias
tájékoztatást nyújt a megkeresésekre.

Illetmény, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi
CXXV. törvény, továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Közszolgálati
Szabályzatának rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,

• megfelelés a Kit. 82. S-ának,

• összeférhetetlenség a Kit. 95. g-a alapján,

• felsőfokú végzettség,

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat,

felhasználói szintű számítógép kezelői, szövegszerkesztői, táblázatkezelői ismeretek,
agrár, műszaki, közgazdasági területen szerzett felsőfokú végzettség.

•

•

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 3 hónapnál nem régebbi új típusú a Kit 82. S-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. S-ában meghatározott összeférhetetIenségi
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: 2023.03.06.

Pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.13.



Pályázati eljárás és a pályázatok elbírálásának módja:

• a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el,
• a pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató

fenntarqa,
a pályáztató fenntarqa magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilváníqa.

•

A kérelemkezelési feladatok ellátásának várható kezdő időpontja: 2023.04.03.

Pályázat benyújtható zárt borítékban az alábbiak feltüntetésével:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

Agrár - és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
5000 Szolnok, József Attila út 34.

Pályázat: „kérelemkezelési 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: Juhász Rita, a Jász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály főosztályvezetője
a 06/56/814-520-es telefonszámon.
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