
Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 

 

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 

 

hatósági és adóügyi ügyintéző 

 

munkakör betöltésére. 

 

 

 

Közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű előreláthatólag 2023. december 31-ig tartó közszolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai Kirendeltsége Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye, 3779 Alacska, Dózsa utca 7. 

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

1. melléklet 14. hatósági feladatkör 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adóigazgatási feladatok: adóbevallások 

feldolgozása, adó kivetése, pénzforgalom könyvelése, adóhátralékok behajtása, adók módjára 

behajtandó köztartozások teljes körű feladatellátása, adó- és értékbizonyítvány készítése. 

Népesség-nyilvántartási, ipari, kereskedelmi feladatok ellátása, földbérleti, földeladási ügyek. 

Iktatás, irattározás. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX törvény, a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati 

Szabályzata az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

• magyar állampolgárság, 

• cselekvőképesség, 

• büntetlen előélet, 

• középiskola/gimnázium 

a II. besorolási osztályban közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki 

középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, 

közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy 

kormányablak ügyintézői vizsga, 

• felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 

 

 



Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• főiskola az I. besorolási osztályban felsőoktatásban szerzett közszolgálati, 

gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, 

társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy 

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, 

közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga, 

• hasonló munkakörben szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

• ASP rendszer felhasználói szintű ismerete. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, 

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány  

igényléséről szóló bizonylat, 

• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte esetén annak igazolását 

szolgáló okirat másolata, 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 

2021. október 22. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Dr. Szabó Zoltán jegyző nyújt 48/411-

435 telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

• Elektronikus úton Dr. Szabó Zoltán jegyző részére a dr.szabo.zoltan@berente.hu E-

mail címen keresztül 

• Személyesen: Bogdánné Lengyel Marianna aljegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

3779 Alacska, Dózsa u. 7. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 

Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Hatósági és adóügyi ügyintéző”. 

Határidőn túl vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkba figyelembe venni. A 

pályázatok elbírálásáról a kiválasztott pályázok meghallgatása után a kinevezési jogkör 

gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus értesítést kapnak. A 

közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázat 

kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

2021. október 26. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.berente.hu - 2021. október 11. 

• www.alacska.hu – 2021. október 11. 

• berentetv.hu - 2021.október 11. 
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