Ö-172-12/2017

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal
adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 1.
Veszprém megye, 8109 Tés, Szabadság tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 14. pontja; hatósági feladatkör
Ellátandó feladatok:
Helyi adó nyilvántartása, kivetése, beszedése. Adó hátralékok, illetve kintlévőségek adók
módjára történő behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos adónyilvántartási-és kezelési,
könyvelési és végrehajtási feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Helyi adók kezelése, kintlévőségek adók módjára történő behajtása. Az önkormányzati
adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemekkel kapcsolatos végrehajtási feladatok. ASPcsatlakozással kapcsolatos feladatok ellátása; Magyar Államkincstárral történő folyamatos
kapcsolattartás; a csatlakozási folyamat követése.
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
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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 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. rendelkezései az irányadók.
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:








Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
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 VAGY Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki
középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli,
közgazdasági, üzleti, közszolgálati szak

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Középiskolai végzettség
 ASP alkalmazás ismerete
 Önkormányzati adóigazgatásban szerzett tapasztalat
 Közigazgatási alapvizsga megléte
 Helyismeret
Előnyt jelentő kompetenciák:




Elhívatottság
Jó szintű kommunikációs és együttműködési képesség
Határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mell. szerint készített fényképes
szakmai önéletrajz
végzettséget, egyéb feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását
igazoló bizonylat másolata
a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat
elbírálásában részt vevők megismerhetik
nyilatkozat a vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Ö-172-12/2017

2017. december 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borteleki Istvánné nyújt, a
0688/588560 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Borteleki Istvánné részére a jegyzo@osku.hu E-mail címen
keresztül
 Személyesen: Borteleki Istvánné, Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.osku.hu - 2017. november 07.

