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

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű tartós távollét idejé –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7140 Bátaszék, Szabadság utca 4.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 14. Hatósági feladatkör
Ellátandó feladatok:
Adóügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adónemek kivetése, adózók
nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre
való
előkészítése,
ellenőrzése.
Adózók
tájékoztatása
adószámlájukról.
Adóellenőrzések, adóvégrehajtások lefolytatása. Adók módjára behajtandó

köztartozások intézése. Adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások kiállítása. ASP
adó szakrendszer kezelése. Méltányossági kérelmek ügyintézése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Bátaszéki
Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata, - cafeteria és kiemelt bérezés
megegyezés szerint az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, 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. 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.,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz;
iskolai végzettséget, szakképzettséget és az egyéb feltételeknek való
megfeleltetést tanúsító okiratok másolata;
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a Kttv. 42. §
(1) bekezdésének megfelelően, illetve annak megérkezéséig az igénylést
igazoló dokumentum;
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és a
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázat elbírálásában
résztvevők általi, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző nyújt, a 74/591-918 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
I./3268/2022 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
• Személyesen: Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal, Tolna megye, 7140
Bátaszék, Szabadság utca 4. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a meghatározott határidőt követően a polgármester egyetértésével
kerülnek elbírálásra. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására. Kinevezés esetén a munkáltató próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2022. június 23.
Bátaszék Város honlapja - 2022. június 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bataszek.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás

