
Fejér Megyei Kormányhivatal

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

alapján
pályázatot hirdet

Lepsényi Polgármesteri Hivatal 
 

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8132 Lepsény, Fő utca 74.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 12. pont II. besorolás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános adóügyi feladatok ellátása: éves beszámoló készítése az adóztatásról és az
adóbevételek alakulásáról, az éves költségvetéshez adóbevételi javaslat készítése, az
önkormányzat által adott közvetett támogatásokról kimutatás készítése a helyi adók
vonatkozásában, a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ellátása. Adóztatással
kapcsolatos feladatok: a helyi adózást szabályozó jogszabályoknak megfelelő
adóztatási tevékenység végrehajtása, a helyi adóhatóság hatáskörébe utalt feladat
ellátása. Minden adónemben méltányossági kérelmek elbírálásának előkészítése,
Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása, Végrehajtással kapcsolatos feladatok
ellátása, Talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása, Valamennyi adó és egyéb
számla pénzforgalmának bekönyvelése a napi számlakivonatok alapján. Adatot
szolgáltat más hatóság megkeresésére, köteles naprakészen ismerni a munkakörébe
tartozó feladatok szabályait előíró jogszabályokat, és jogszabályváltozás esetén



javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. Ellátja mindazokat a munkaköri
leírásban nem szereplő feladatokat, mellyel a polgármester vagy a jegyző esetenként
megbízza, munkáját a Kttv-ben foglalt felelősségi szabályokat betartva látja el.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 60.000.- Ft,
illetménypótlék 20% az irányadók. az irányadók. az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Középfokú képesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         adóhatóságnál szerzett gyakorlat
•         érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi

végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű)
pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai
ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Önkormányzatnál, költségvetési szervnél szerzett tapasztalat - Legalább 1-3

év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz
•         végzettséget igazoló okiratok másolata
•         3 hónapnál nem régebb erkölcsi bizonyítvány vagy igénylését igazoló szelvény
•         nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul
•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv 85-87. §-ai szerinti

összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szüts Dóra Katalin nyújt, a
+36205180088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Lepsényi Polgármesteri Hivatal címére történő

megküldésével (8132 Lepsény, Fő utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a



pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: L/1509/2022 , valamint a
munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

vagy
•         Elektronikus úton dr. Szüts Dóra Katalin részére a jegyzo@lepseny.hu E-mail

címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         https://lepseny.hu - 2022. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon vagy az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: L/1509/2022 , valamint a munkakör megnevezését:
adóügyi ügyintéző.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


