
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal

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

pályázatot hirdet

Jobbágyi Polgármesteri Hivatal

adó- és pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3063 Jobbágyi, Bencsik utca 10.

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

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I-II.
besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Gépjárműadóval,  helyi  adókkal  kapcsolatos  ügyintézés  (adóbevallások,  bejelentések
feldolgozása,  könyvelés,  nyilvántartások  vezetése,  adatszolgáltatások,  kérelmek
feldolgozása). Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés.
Adókötelezettségek  elmulasztása  esetén  szankciók  alkalmazása.  Adóügyekkel
kapcsolatban  ügyfelekkel  való  kapcsolattartás.Ügyiratkezelés.  Számlázás,  pénzügyi
adatszolgáltatások, támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati adóügyek teljes körű intézése, pénzügyi ügyintézői feladatok ellátás.
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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 juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak. az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy

középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői,
informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Pénzügyi, számviteli területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Önkormányzati területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ASP szakrendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A 45/2012. (III. 20.) Korm rendelet 1. mellékletében meghatározott adatok
tartalmazó önéletrajz

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• A  pályázó  nyilatkozata,  amelyben  hozzájárul,  hogy  pályázati  anyagát  a

pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.
• A  pályázó  nyilatkozata,  hogy  a  pályázat  eredményessége  esetén  a

vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul.
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. §

szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  dr.  Tóth  Renáta  nyújt,  a
32/475-201 -os telefonszámon.

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

megküldésével (3063 Jobbágyi, Bencsik utca 10. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 321-1/2020. ,
valamint a munkakör megnevezését: adó- és pénzügyi ügyintéző.

vagy
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• Elektronikus úton dr. Tóth Renáta részére a toth.renata@jobbagyi.hu E-mail
címen keresztül

• Személyesen: Jobbágyi Polgármesteri Hivatal, Nógrád megye, 3063 Jobbágyi,
Bencsik utca 10. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön
létre.  A  beérkezett  pályázatokról  a  jegyző  a  polgármester  egyetértésével  dönt.  A
pályázat  kiírója  fenntartja  a  jogot  a  pályázat  eredménytelenné  nyilvánítására.  A
döntésről  a  pályázókat  az  elbírálást  követően  a  pályázat  kiírója  értesíti,  az
eredménytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.jobbagyi.hu - 2020. január 23.

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

Nyomtatás
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