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III. Közlemények

916
TÁJÉKOZTATÓ A JATE ELLÁTÁSI ÉS BESZERZÉSI OSZTÁLYÁNAK
SZOLGÁLTATÁSAIRÓL ÉS AZOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRŐL
A JATE Egyetemi Tanácsának jóváhagyását követően 1991. november 1-től
a Gazdasági Igazgatóság keretén belül alakult újjá az Ellátási és Beszerzési Osztály,
melynek feladata az egyetem zavartalan oktatási-kutatási munkájának ellátásához
szükséges szolgáltatások biztosítása.
Bá milyen, az Osztály feladatkörébe tartozó kérdéssel, észrevétellel
Sebestyén Ferenc osztályvezetőhöz lehet fordulni.
Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 201. szoba
(Gazdasági Igazgatóság épületében)
Tel: 324-682
A. Szolgáltatások részletesen
A. 1. Beszerzések ügyintézése (belföldi, import, vegyszer)
Az egyetem egységeinek írásbeli bejelentése alapján belföldi és import anyag
és eszközbeszerzés. Á JATE két éve rendelkezik külkereskedelmi tevékenység
gyakorlásához jogosultsággal, ennek megfelelően közvetlenül (idegen bonyolító
kiküszöbölésével) tudunk beszerzéseket eszközölni a hozzájuk tartozó
vámügyintézéssel együtt.
A belföldi beszerzéseket adatbankon keresztül és kedvezményes vásárlásra
jogosító klubtagsági igazolványokkal 3-10%-kal olcsóbban tudjuk az igénybevevők
részére elvégezni.
A kedvezményes beszerzésekkel és egyéb, főleg importbeszerzésekkel
kapcsolatos tudnivalóío-ól személyesen és telefonon (324-682) bármikor részletes
tájékoztatást ad Sebestyén Ferenc, az Ellátási és Beszerzési Osztály vezetője.
Az írásbeli bejelentéseket, igényléseket az Osztályra kell eljuttatni.
A. 2. Gázpalackok biztosítása
A tanszékek és egyes szervezeti egységek részére előzetes igénybejelentés
alapján (telefonon: 325-811/129. mellék) az Osztály beszerzi, tárolja és kiszállítja a
különböző palackos gázokat az Egyetem Központi Gázpalacktárolójából, illetve
közvetlenül a töltőüzemekből.
Kiszállításokat csak a hét meghatározott napjain
hétfőn és
csütörtökön
végezzük, ennek megfelelően a megelőző munkanappal bezárólag kell az igénylést a
fenti telefonszámon bejelenteni.
Szárazjég leszállítása Budapestről csütörtöki napokon lehetséges.
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A. 3. Szállítási feladatok ellátása
Egyetemünk használatában
— személygépkocsik,
— autóbuszok,
— kistehergépkocsik (1 tonnás),
— mikrobuszok (8 személyes) vannak.
Ezeket a gépjárműveket az egyetem egységei az egyetem tevékenységével
összefüggő feladatok ellátására — hivatalos útra — vehetik igénybe.
Magáncélú igénybevételre elsősorban kistehergépkocsik esetében van
lehetőség.
Az egyetemi gépjárművek üzemeltetésével és igénybevételével kapcsolatban
a JATE Közületi Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatában leírtak (JATE Értesítő 91.
évfolyam 27. szám) a mérvadók.
Beszerzéssel és egyéb ügyintézéssel kapcsolatos szállítási igényeket
„Szállítási jegy"-en írásban kell bejelenteni az Ellátási és Beszerzési Osztály
vezetőjének címezve.
Ha a karok, illetve egyes egységek, tanszékek a rendelkezésükre álló
térítésmentes km-keretet felhasználták, akkor a gépkocsihasználat díjtételére
vonatkozó, jogszabályban megállapított, az adott gépkocsira vonatkozó Ft/km díjat
kötelesek befizetni, illetve jóváírással kiegyenlíteni.
A. 4. Gondnoksági feladatok ellátása területén
Központi kezelésbe vont épületek és területek rendszeres takarítása, illetve
takaríttatása, úgy mint:
— Rektori Hivatal területe és lépcsőháza,
— Gazdasági Igazgatóság és a Jogi Kar Rákóczi téri épülete,
— Irinyi épülettömb és az Eötvös Kollégium,
— Liliom utcai Vendégház,
— Rerrich Béla és a Dóm téri épületek és a Bolyai épület lépcsőházai.
Ellátja a felsorolt épületeken kívül valamennyi belvárosi és újszegedi
épületünk udvarainak, utcai járdáinak tisztántartását, kertészeti munkáit, valamint a
téli időszakban a jég- és hómentesítési munkákat.
Gondoskodik a keletkező hulladékok, szemét elszállításáról, elvégezteti a
mosatást, illetve a szükséges területeken a rovar-, rágcsáló-, és gyomirtást, valamint
a gombásodás elleni vegyszeres kezelést.
írásbeli, valamint rendkívüli szóbeli igénybejelentés esetén megoldja az
egyéb lomtalanítási, költöztetési, berendezési anyagmozgatási és más jellegű
segédmunkát igénylő feladatokat.
Ezen
igényeket
beérkezésük,
illetve
fontossági
sorrendjük
figyelembevételével elégítik ki.
Felelősei: Kincses András né gondnok és
Nóvák László mb. osztályvezető helyettes
Ellátási és Beszerzési Osztály
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Telefon: 325-811/129-es mellék.
A. 5. Anyagkezelési feladatok ellátása területén
Az egyetemi feladatok, célkitűzések megvalósításához szükséges anyagok,
elsősorban fogyóeszközök beszerzése és szakszerű tárolása, igénylés alapján
tanszékekre és egységekre történő kiszállítása.
Feleslegessé vált álló- és fogyóeszközök elszállítása, tárolása, részvétel azok
értékesítésében, javaslatot tesz hasznosításukra.
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A Karbantartó Szakműhely részére igényléseik alapján beszerzi, szükség
szerint a raktár területén tárolja a munkavégzéshez (karbantartás, felújítás)
szükséges anyagokat.
Felelősei: Molnár István raktárvezető és
Fehér Éva helyettes raktárvezető
Központi Anyagraktár
6725 Szeged, Tompái kapu út 2.
Telefon: 322-799
A. 6. Irattározási feladatok ellátása területén
Az egyetem Iratkezelési Szabályzatában leírtak figyelembevételével elvégzi
az Egyetemen keletkezett (iktatott) iratok irattári kezelését.
Előzetes bejelentés alapján gondoskodik az említett szabályzat szerint
összeállított, irattárba helyezendő anyagok megsemmisítéséről.
Felelősei: Kocsis Imre és Nyéki József irattárosok
Gazdasági Igazgatóság
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Telefon: 325-811/173-as mellék.
B. Az Ellátási és Beszerzési Osztály felügyelete alatt álló egységek
*

B. 1. JATE Napköziotthonos Óvoda
Vezető: Bánfi Ferencné
6725 Szeged, Batthyány u. 5.
Telefon: 310-491
B. 2. JATE Szakorvosi Rendelők
Orvosok: Dr. Nagy Antal belgyógyász főorvos, bőrgyógyász szakorvos
Dr. Szuly Levente belgyógyász orvos
Dr. Koczka Klára szemész szakorvos
Dr. Köles Zsuzsanna fogász szakorvos
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72/B.
Telefon: 325-322/37-es mellék (fogászat)
39-es mellék (belgyógyászat)
B. 3. JATE Liliom utcai Vendégház
Gondnok: Duró Józsefné
6725 Szeged, Liliom u. 10.
Telefon: 310-084
B. 4. JATE Teniszpálya (újszegedi Erzsébet-Liget)
Felügyelő: Dr. Gurka Zoltán
Gazdasági Igazgatóság
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Telefon: 325-811/129-es mellék
B. 5. JATE üdülők (Ásotthalom, Balatonboglár)
A B. pont alatt felsorolt egységeknél elsődlegesen az üzemeltetéssel
kapcsolatos teendők ellátása képezi az Osztály feladatát. Az igénybevételek módját
hely hiányában itt ismertetni nem tudjuk, de bármilyen észrevétellel, javaslattal,
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tisztázatlan kérdéssel kérjük az Ellátási és Beszerzési Osztály vezetőjének
megkeresését.
Szeged, 1993. április 13.
Sebestyén Ferenc s.k.
osztályvezető
917
TÁJÉKOZTATÓ
A JAVÍTÓ-HIBAELHÁRÍTÓ MŰHELYEK HÁLÓZATÁNAK SZERVEZETI
FELÉPÍTÉSÉRŐL
1. sz. „Ságvári Műhely"
Telephely:
Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5.
Telefon: 310-862/17
Működési területe:
Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
JATE Óvoda
Irinyi Épülettömb
Szakmai összetétel:
1 fő villanyszerelő,
1 fő víz- és fűtésszerelő
Műhelyvezető:

Schrott József villanyszerelő

Beosztott:
Mihály István víz- és fűtésszerelő
2. sz. „Ady téri műhely"
Telephely:
Ady téri épület
Szeged, Egyetem u. 2.
Telefon: 321-111/100
Működési területe:
Ady téri épület
Szeged, Petőfi S. sgt. 32-34. oktatási épület
Ady téri sportpálya
Szakmai összetétel:
1 fő villanyszerelő,
1 fő víz- és fűtésszerelő

Műhelyvezető:
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Kothencz Dezső villanyszerelő

Beosztott:
Magyar Tibor víz- és fűtésszerelő
3. sz. „Rerrich téri műhely"
Telephely:
Kémiai épület, Rerrich Béla tér
Telefon: 311-622/197
Működési területe:
Kémia-Fizika épület
Béke épület
Bolyai épület
Vendégház /Liliom utca/
Központi épület /Dugonics tér 13./
Árpád téri épület /Számítóközpont/
Jogi Kar épülete /Tisza L. krt. 54./
Központi Anyagraktár
Szakmai összetétel:
2 fő villanyszerelő,
2 fő víz- és központifűtés szerelő
Műhelyvezető:
Beosztottak:

Forró Lajos villanyszerelő
villanyszerelő,
víz- és központifűtés szerelő
víz- és központifűtés szerelő

4. sz. „Károlyi Műhely"
Telephely:
Károlyi Mihály Kollégium
Kossuth L. sgt. 72/b
Telefon: 325-322/31
Működési területe:
Károlyi Mihály Kollégium
Központi Konyha tömb
Rákóczi téri épület
Kárpitos javítások szempontjából a JATE valamennyi kollégiuma
Szakmai összetétel:
1 fő villanyszerelő
1 fő víz- és fűtésszerelő
1 fő asztalos
1 fő kárpitos
1 fő betanított karbantartó /0,5 műszak/
Műhelyvezető:

Martonosi István villanyszerelő

Beosztottak:
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Horváth Zoltán víz- és fűtésszerelő
Kiss István asztalos
Makra Mihály kárpitos
Tóth Gyula nyugdíjas betanított karbantartó
/Rákóczi tér 1-be állandó jelleggel kirendelve/

5. sz. „Újszegedi Műhely"
Telephely:

Móra Ferenc Kollégium
Középfasor 31-33.
Telefon: 433-311

Működési területe:
Móra Ferenc Kollégium
Hermán Ottó Kollégium
Biológiai épület
Gázpalacktároló létesítmény
Egyetemi Füvészkert
Partfürdő kabinépület
Szakmai összetétel:
1 fő villanyszerelő
1 fő víz- és fűtésszerelő
1 fő asztalos
Műhelyvezető:
Beosztottak:

Kiss József asztalos
Rajda Sándor víz- és fűtésszerelő
Márki István villanyszerelő

Épületfelügyelő:
Varga László gépésztechnikus
Telephely:

Bolyai épület
Tisza L. krt. 84-86.
Telefon: 312-546

Működési területe: az Egyetem valamennyi épülete, szervezeti egysége
918
TÁJÉKOZTATÓ
A
JATE VAGYONVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI FELADATAINAK
ELLÁTÁSÁRÓL
Egyetemünk sérelmére az utóbbi időszakban bekövetkezett vagyon ellen
elkövetett és egyéb cselekmények (pl.: betörések, bombariadók) vizsgálása során
megállapítottuk, hogy az előírt kötelezettségeknek az egységek nem minden esetben
tesznek eleget. Az időbeni jelentési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmi a
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megindított vizsgálatok eredménytelenségét okozták. Ezért szükségesnek tartjuk az
egyetem dolgozóinak ismételt tájékoztatását. Amennyiben az egyetemi, vagy az
intézmény területére bevihető magántulajdon sérelmére elkövetett cselekményt
észlelnek, az alábbiak szerint kell eljárni:
— Munkaidő alatt a
JATE gazdasági főigazgatóját
Tel.: 312-518
JATE Rendészeti és Tűzvédelmi csoportvezetőt
Tel.: 325-811
kell haladéktalanul értesíteni.
— Munkaidő után a
JATE Központi Rendészeti Ügyeletét
Tel.: 325-811
(6722 Szeged, Rákóczi tér 1.)
kell értesíteni;
A helyszínes cselekmények észlelése során biztosítani kell, hogy a vizsgálat
eredményességét elősegítő nyomok és körülmények a hatóságok kiérkezéséig ne
legyenek megváltoztatva.
Egyúttal tájékoztatom az egységek, tanszékek vezetőit és dolgozóit, hogy a
JATE Központi Rendészeti Ügyelete az alábbi feladatokat látja el a munkaidő után,
valamint a pihenőnapok alatt:
— Fogadja a telefonon beérkező vagyon elleni cselekményekkel kapcsolatos
bejelentéseket. Amennyiben az egyetemi tulajdon sérelmére keletkezett kár, úgy a
rendőrség ügyeletét és a meghatározott egyetemi vezetőket értesíti. A káreset
színhelyére kirendeli a rendészeti járőrt, aki azonnal megkezdi az esettel kapcsolatos
adatok rögzítését. Ha a magántulajdon sérelmére keletkezik kár, úgy a rendészeti
ügyelet értesítése után a károsultnak kell a magánvádas feljelentését megtennie a
rendőrségen.
— Műszaki meghibásodás, vagy elemi kár esetén a karbantartó ügyeletest és
az elhárításba bevonásra kerülő dolgozókat, vezetőket, szervezeteket kiértesíti. A
jelentési kötelezettség alapján a meghatározott egyetemi vezetőket telefonon
tájékoztatja a Rendészeti Ügyelet.
— Az egyetem épületeit a rendészeti járőr az ellenőrzési ütemtervben
meghatározottak szerint leellenőrzi.
— Az ügyeletre bekötött biztonságtechnikai berendezésekről érkező jelekre a
Központi Rendészeti Ügyelet azonnal intézkedik.
— A kollégiumi portai szolgálatok munkáját az egyeztetett tervek alapján
szakmailag segíti a rendészeti járőr.
— Előre bejelentett igények alapján,
lebonyolításban a rendészeti járőr résztvesz.

rendezvényeken

a

zavartalan

Szeged, 1993. április 20.
Czombos István s.k.
Rendészeti és Tűzvédelmi csoportvezető
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919
PÁLYÁZATI IRODA MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
1993-AS ÉVRE
A Pályázati Iroda az 1993-as évben napi 4 órában 2 munkatárssal dolgozik,
akiket a PHARE Iroda megbízásos szerződés alapján alkalmaz. Helyileg az Iroda a
JATE Rektori Hivatalában működik (Szeged, Dugonics tér 13. II. em.).
Fő feladata:
PHARE és FEFA pályázatok szervezésével kapcsolatos teendők ellátása
UNIVERSITAS szinten, a budapesti PHARE Koordinációs Irodával való kapcsolat
fenntartása révén. Együttműködés kialakítása a pályázatok koordinátoraival, segíteni
a pályázatokkal kapcsolatban felmerülő problémák megoldásában.
Új pályázati kiírások esetén a szükséges információk széleskörű terjesztése
az egyetemi hálózatban, konzultációs megbeszélések szervezése. Lehetőséget adunk
arra, hogy a pályázatok dokumentációs anyaga a Pályázati Irodán keresztül jusson el
a budapesti PHARE, ill. FEFA Irodába, ami azt jelentené, hogy a kiírt határidők
előtt néhány nappal az Iroda bekérné az anyagot és azt továbbítaná a megfelelő
helyre.
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő külföldi utazások ügyintézését az
Iroda felvállalja, amennyiben a projectek koordinátorai ezzel egyetértenek. Ebben
az esetben a kiutazás beindításától kezdve (felterjesztés, szállásdíj, napidíj,
repülőjegy, utazás utáni elszámolás) az utazás befejezéséig szükséges teendőket a
kiutazóval vagy a pályázat koordinátorával való személyes megbeszélés alapján az
Iroda végzi.
A pályázatok pénzügyi és gazdasági ügyintézését az UNIVERSITAS
Igazgató Tanácsa által kijelölt vagy az érintett intézmény gazdasági osztálya végzi.
Amennyiben az elkészített pályázati anyag szövegszerkesztési vagy
fénymásolási feladatainak ellátásában segítségre van szükség, úgy az Iroda azt
szívesen vállalja.
Az Iroda fogadóórája:
Hétfő - Csütörtök: 9.00-12.00 óráig
Tel.: 324-022/23 mellék

Dr. Borbély György né s.k.
a Pályázati Iroda vezetője
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