Etyek Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Etyek Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi csoport

adóhatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű várhatóan 2022. május 01 –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2091 Etyek, Körpince köz 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 I. és II. besorolási osztályban
Ellátandó feladatok:
A helyi adókkal kapcsolatos adóhatósági feladatok, a helyi adókkal és
központi adókkal kapcsolatos adóbehajtási cselekmények ellátása, adók
módjára behajtás, köztartozások nyilvántartása, behajtása, elszámolása az
ASP rendszerben. Adóhatósági ügyek döntésre való előkészítése.
Képviselő-testületi döntések előkészítésében való közreműködés, a
munkakörhöz tartozó statisztikák, adatszolgáltatások készítése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Adóhatósági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z)
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők
illetménykiegészítéséről (30%), illetményalapjáról (52.000,- Ft), valamint a
helyi adókról (adójutalékról) szóló önkormányzati rendelet, valamint az
Etyeki Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzatának rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:










Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
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.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.
rendeletben előírt önéletrajz minta alapján,
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok
másolatai,
 3 hónapnál nem régebbi, teljes körű erkölcsi bizonyítvány vagy
annak megigényléséről szóló tanúsítvány másolata,
 nyilatkozat arról, hogy az eljárás során a pályázó adatait az erre
jogosultak megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Révész Zoltán
aljegyző nyújt, a 06/22-353-633 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Sávai Andrásné részére a
savai.brigitta@etyek.hu E-mail címen keresztül
 Személyesen: Sávai Andrásné, Fejér megye, 2091 Etyek,
Körpince köz 4. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Etyek Nagyközség Jegyzője hallgatja meg és dönt a
polgármester
egyetértésével.
A
pályázat
kiírója
a
pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi
szakaszában. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban
feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.webetyek.hu - 2021. február 5.

