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

Adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8866 Petrivente, Kossuth Lajos utca 78.
Zala megye, 8862 Semjénháza, Kossuth Lajos utca 3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 14. pont II. besorolási osztály szerint
Ellátandó feladatok:
Az adóhatóság hatáskörébe tartozó adók (helyi, települési, gépjármű) és talajterhelési
díjjal kapcsolatos feladatok ellátása a hatályos jogi normák előírásai szerint. Adók
módjára történő behajtások, adó és értékbizonyítványok kiállítása, adóigazolások
kiadása. Adóügyekben Semjénháza, Molnári és Petrivente települések tekintetében,
egyéb ügyekben Petrivente település tekintetében az ügyfélszolgálati feladatok
ellátása. Adóztatással kapcsolatos beszámolók, előterjesztések készítése. Petrivente
Önkormányzat és Petrivente Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében
házipénztárosi feladatok ellátása. Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézők
részére adatszolgáltatás. Petrivente településen népességnyilvántartással kapcsolatos

feladatok ellátása. Petrivente településen közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos
adminisztratív feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati
adóhatóság
feladat
és
hatáskörébe
tartozó
ügyek
ellátása,házipénztárosi feladatok, népességnyilvántartással kapcsolatos feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Semjénházai Közös
Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzata, SZMSZe, helyi önkormányzati
rendeletek rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki
középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai,
ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó
szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,





A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Önkormányzati adóhatóságnál szerzett  Legalább 13 év szakmai tapasztalat,
 ECDL
 Adózási programok ismerete
 B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelentő kompetenciák:
 Megbízhatóság
 Precíz, hatékony, önálló munkavégzés
 Kiváló szintű beilleszkedési képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai
önéletrajz
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
Összeférhetetlenségi nyilatkozat
Nyilatkozat a hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alá nem tartozásról
Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kónyáné Józsa Csilla jegyző
nyújt, a 06306412067 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Semjénházai Közös Önkormányzati Hivatal
címére történő megküldésével (8862 Semjénháza, Kossuth Lajos utca 3. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 595/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.
vagy
 Elektronikus úton Kónyáné Józsa Csilla jegyző részére a
jegyzo@semjenhaza.hu Email címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.molnari.hu  2016. július 27.
 www.semjenhaza.hu  2016. július 27.

Nyomtatás

