
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
                             

pályázatot hirdet 
az alábbi munkakör betöltésére:  

 
Munkakör megnevezése: 
lakás- és intézményi beruházó 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan időre szóló jogviszony (6 hónap próbaidővel) 
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó főbb feladatok: 
A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályhoz tartozó beruházói 
feladatok végzése 
 
Feladata: 

- közreműködik az önkormányzati és a nem önkormányzati szervekkel közös 
pályázatok előkészítésében és megvalósításában, 

- ellátja az európai uniós tagságból eredően megnyílt pénzügyi alapok 
fogadásával kapcsolatos feladatokat 

- ellátja a Közgyűlés által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával 

kapcsolatos beruházói feladatokat, ezen tevékenységéhez megbízás alapján külön 

lebonyolító szervezetet vehet igénybe. Ennek keretében: 

- kidolgozza az érdekeltek bevonásával a fejlesztésekre vonatkozó beruházási javaslatokat, 

programot, 

- javaslatot tesz a vonzáskörzeti településekkel való együttműködésre, közös érdekeltségű 

fejlesztési célok megvalósítása esetén, 

- közreműködik a munkák vállalkozás adásához a szükséges közbeszerzési vagy más 

versenyeztetési feladatok lebonyolításában, 

- részt vesz a beruházások megvalósításának szervezésében, koordinálásában 

ellenőrzésében, 

- részt vesz a beruházások műszaki átadás-átvételi, használatbavételi eljárásain, 

- intézi a beruházások pénzügyi elszámolását, elkészíti a beruházásokkal kapcsolatos 

statisztikai jelentéseket, intézi az üzembe helyezéssel összefüggő teendőket, 

- részt vesz a garanciális felülvizsgálatokon, közreműködik az esetleges szavatossági igények 

érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 



- munkája során kapcsolatot tart a munkakörét/feladatát érintően a társosztályokkal 

(Pályázatok és projektmenedzsment referatúra, Főépítészi Osztály, Vagyongazdálkodási 

Osztály, Gazdasági Osztály), a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft-vel, valamint szükség szerint külsős szervezetekkel (pl. Magyar Közút NZrt., 

közműszolgáltatók, tervezők, kivitelezők stb.), velük együttműködik, 

 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Egyetemi vagy főiskolai szintű magasépítő szakirányú felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség; 

 
Elvárt kompetenciák:  

 Kiváló szintű szervező és problémamegoldó képesség, 

 Lendületes, motivált, céltudatos személyiség, 

 Munkabírás, csapatszellem, lojalitás. 
 
Előnyt jelent: 

 Államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat. 

 Közigazgatásban szerzett gyakorlat. 

 „B” kategóriás jogosítvány 

 számítógépes felhasználói ismeretek, MS Office gyakorlott használata 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz,  
 iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 

megismerhetik. 
 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör betölthető legkorábban 2022. július 1. napjától. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erőforrás menedzsment 
nyújt (06-42/524-524/567. mellék) 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

 Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi 
Erőforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 

 Elektronikusan a humanpolitika@nyiregyhaza.hu e-mail címre, szkennelve.  

mailto:humanpolitika@nyiregyhaza.hu


 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 27. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Nyíregyházi Napló (2022.05.27.) 
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja: 

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu (2022.05.27.) 
 Nyíregyháza Város honlapja: www.nyiregyhaza.hu (2022.05.27.) 
 

http://www.varoshaza.nyiregyhaza.hu/

