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

Adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.08.25-2023.08.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8563 Homokbödöge, Kossuth utca 47.
Veszprém megye, 8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 3. sz. Melléklet 8. sorszám - Adóügyi adatfeldolgozási
feladatkör.
Ellátandó feladatok:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a helyi önkormányzati rendeletek alapján
kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés, adóbevallások, adatjelentések feldolgozása,
ezekkel kapcsolatos döntések előkészítése, bejelentések, kérelmek intézése.
Adókönyvelési, ügyfélszolgálati feladatok ellátása, adózók nyilvántartásának vezetése,
ügyfelekkel való kapcsolattartás és közreműködés az adóügyek elektronikus
intézésében. Adókötelezettségek elmulasztása esetén megfelelő szankciók
alkalmazása. Az ügyiratok kezelése, folyamatos felülvizsgálata és irattározása.
Hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
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A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a helyi önkormányzati rendeletek alapján
kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés, adóbevallások, adatjelentések feldolgozása,
ezekkel kapcsolatos döntések előkészítése, bejelentések, kérelmek intézése.
Adókönyvelési, ügyfélszolgálati feladatok ellátása, adózók nyilvántartásának vezetése,
ügyfelekkel való kapcsolattartás és közreműködés az adóügyek elektronikus
intézésében. Adókötelezettségek elmulasztása esetén megfelelő szankciók
alkalmazása. Az ügyiratok kezelése, folyamatos felülvizsgálata és irattározása.
Hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos 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,
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
résztvevők megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló munkakörben 1-3 év tapasztalat
• az ASP Adó Szakrendszer gyakorlati ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete
szerint
Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján (köztisztviselők
részére), vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata
benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 25. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 19.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen László jegyző nyújt, a
+36/30/487-9083 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (8561 Adásztevel, Árpád utca 64. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: At/4566/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.
• Személyesen: Kelemen László, Veszprém megye, 8561 Adásztevel, Árpád
utca 64. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2022. augusztus 4.
Adásztevel Község Önkormányzat honlapja - 2022. augusztus 4.

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

Nyomtatás
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