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

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1 út 1.
Ellátandó feladatok:
A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól 1. melléklet 19. pontjában maghatározott feladatkör.
Adóigazgatási feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi adórendeletek tervezetének elkészítése, helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási tevékenység. Adó kivetése,
adóbevallások feldolgozása, nyilvántartása, adófolyószámlák vezetése, az adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása,
határozathozatal, adóhátralékok behajtása, végrehajtási cselekmények foganatosítása, ellenőrzési feladatok ellátása,
méltányossági kérelmekkel kapcsolatos eljárás, adóigazgatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás teljesítése, ügyfélfogadás az általa
intézett ügyekben, részvétel a leltározási, selejtezési feladatokban, a telepbejelentéssel és telepengedélyezéssel kapcsolatos
feladatok ellátása. Ügyviteli feladatok ellátása (iktatás ASP rendszerben, tértivevény kezelése, stb.), ADÓ és OKNYIR
szakrendszerek kezelése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont szerinti végzettség,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
közigazgatásban, hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
•
Felhasználói szintű ASP adó szakrendszer ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

Részletes önéletrajz (87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint), 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy
nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatását vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. február 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dabolczi Ildikó nyújt, a 20/961-0512 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5065 Nagykörű,
Május 1 út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/16281/2021 ,
valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
vagy
•
Elektronikus úton Dr. Dabolczi Ildikó részére a jegyzo@nagykoru.hu E-mail címen keresztül
vagy
•
Személyesen: Dr. Dabolczi Ildikó, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1 út 1. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázatok elbírálását követően valamennyi pályázó értesítést kap. A pályáztató
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok beérkezési határideje, a
pályázatban megjelölt benyújtási határidő.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az illetményalap összege: 54.000,-Ft. Próbaidő: 6 hónap.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 15.

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

