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Megtekintés

Diósjenő Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Diósjenő Polgármesteri Hivatal

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Szabadság út 31.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban
Ellátandó feladatok:
Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó helyi adóztatással kapcsolatos
feladatok ellátása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján
kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések,
kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi
nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése,
határozathozatal, könyvelés, stb.) Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal
kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján a
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munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése.
Adóellenőrzési feladatok ellátása.
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,
Középiskola/gimnázium,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés, pénzügy, számvitel,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, pénzügy, számvitel,,
• Önkormányzati területen szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• ASP adó és Iparker szakrendszer ismerete, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet alapján készített fényképes, szakmai
önéletrajz,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettséget, képzettséget igazoló iratok másolata,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat
elbírálásához szükséges kezeléséhez,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt
vevők a pályázati anyagot megismerjék
nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásáról,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Őszi Attila Csaba jegyző
nyújt, a 06707046545 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Diósjenő Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2643 Diósjenő, Szabadság út 31. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ADÓ/2019-1 ,
valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
vagy
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Elektronikus úton dr. Őszi Attila Csaba jegyző részére a jegyzo@diosjeno.hu
E-mail címen keresztül
vagy
Személyesen: Bertyákné Bolgár Marianna, Nógrád megye, 2643 Diósjenő,
Szabadság út 31. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön
létre. A beérkezett pályázatokról a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a
pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók
részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.diosjeno.hu - 2019. június 29.

Nyomtatás

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=446587

3/3

