Csány Község Önkormányzata
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45§ (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet

Csány Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3015 Csány, Kossuth Lajos út 2.
Ellátandó feladatok:
Adóbevallások feldolgozása, bejelentése, kérelmek ügyintézése, könyvelés stb. A
gépjárműadóról
szóló
1991.
évi
LXXXII.
törvény
alapján,
a
gépjárműadóval,kommunális adóval, iparűzési adóval kapcsolatos
feladatok
ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlése,
adózók értesítése,határozathozatal, könyvelés stb.) AZ adók módjára behajtandó
köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XVII.
törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai
jelentések készítése. Adóellenőrzési feladatok ellátása. Ügykezelői feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján
kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „ Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:








Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Középiskola/Gimnázium
Adóügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Felsőfokú képesítés
 ECDL
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A 45/2012. (III.20) Korm. rendelet alapján készített fényképes, szakmai
önéletrajz
 Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata.
 3 hónapnál nem régebbi teljes hatósági erkölcsi bizonyítvány
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban
résztvevők a pályázati anyagot megismerjék
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthetőek
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 11.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a Pályázatnak a Csányi Polgármesteri Hivatala címére történő
megküldésével (3015 Csány, Kossuth Lajos út 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 859-1/2016, valamint a
munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
vagy
 elektronikus úton dr. Szabó Tamás részére a jegyzo@csany.hu e-mail címen
keresztül
 személyesen: dr. Szabó Tamás jegyző Heves megye, 3015 Csány, Kossuth Lajos
út 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 16.

