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Megtekintés

Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
29/2012. (III. 7.) korm. rendelet alapján 1. melléklet 14. pontjában meghatározott hatósági feladatkör
Ellátandó feladatok:
A helyi adókról szóló 1990. évi C tv. és a helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások
feldolgozása, bejelentkezések, kérelmek ügyintézése, könyvelés). Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos
ügyintézés, statisztikai jelentések készítése, ügyfélfogadás, adóellenőrzési feladatok ellátása, adó-értékbizonyítványok készítése
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Adóügyi 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,
Középfokú képesítés,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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szakmia önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget tanusító okiratok másolata, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról, motivációs levél, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a
pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szendrei Eszter aljegyző nyújt, a (22) 580-508 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8081 Zámoly,
Kossuth utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z/1809-1/2021.
, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
•
Elektronikus úton Dosztály Csaba jegyző részére a hivatal.zamoly@datatrans.hu E-mail címen keresztül
•
Személyesen: Szendrei Eszter aljegyző, Fejér megye, 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kiíró 6 hónapos próbaidőt köt ki és fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek
nyilváníthatja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.patka.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás
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