
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7435 Somogysárd, Fő utca 22.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012.(III.3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19/II. pont - 3. sz. melléklet 12/II. pont.

Ellátandó feladatok:

A Hivatal  által  ellátott  településeken a helyi  adók kivetése,  előírása,  törlése,  a  gépjárműadó előírása és törlése okmányirodai
adatszolgáltatás alapján;  az adóbefizetések és a változások rögzítése;  adatszolgáltatások teljesítése a MÁK felé;  a hátralékos
adózók  felszólítása,  gondoskodás  az  adóhátralékok  behajtásáról;  egyéb  végrehajtási  eljárások  lebonyolítása,  adóigazolások
kiállítása; nyilvántartás vezetése az adózókról és adatszolgáltatás az állami adóhatóság részére stb.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott településeken az önkormányzati adóztatási tevékenységek ellátása. A
feladatkörébe tartozó adók előírása, kezelése, nyilvántartása, behajtása, ellenőrzése, felderítése, adatszolgáltatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A  jogállásra,  az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény
rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a mindenkori helyi illetmény rendelet az irányadó. az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• • Fényképes, szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján • Iskolai végzettséget és

képesítést igazoló bizonyítványok másolata •  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem
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feladását  igazoló  bizonylat másolata  •  Nyilatkozat  a  pályázati  anyagban foglalt  személyes adatoknak  a  pályázati
eljárással  összefüggő  kezeléséhez  való  hozzájárulásról,  illetve  arról,  hogy  a  pályázat  elbírálásában  résztvevők
megismerhe

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű Önálló, precíz munkavégzés, nagyfokú munkateherbírás, beilleszkedési készség.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Tibor nyújt, a 82/715-284 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7435

Somogysárd, Fő utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Ssr/668/2020. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

• Elektronikus úton Pál Tibor részére a paltibor76@gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Pál Tibor, Somogy megye, 7435 Somogysárd, Fő utca 22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Somogysárd Község Önkormányzat honlapja - 2020. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.somogysard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 5.

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
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