Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Végegyházi Kirendeltsége
adóügyi ügyintéző, pénztáros
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető
adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek
ügyintézése, könyvelés, stb.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a
gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok
feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozat hozatal, könyvelés, stb.) Az
adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása.
Statisztikai jelentések készítése. Ügyfélfogadás az általa intézett ügyekben. Adóellenőrzési
feladatok ellátása. Adó és értékbizonyítványok kiállítása. Hagyatéki leltár felvétele.
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek intézése, működési,
telepengedélyek kiadása. Pénzügyi ügyintézőként közreműködés a pénzforgalmi és
mérlegjelentések készítésénél. Közreműködés a pénzforgalom könyvelésében az ASP
rendszerben. Részvétel az intézmények leltározásában, statisztikai adatszolgáltatásban.
Házipénztár kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:





Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19.
pontjában leírt I. vagy II. besorolási osztály szerinti végzettség valamelyike.,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 1-3 évi közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai
tapasztalat,
- pénzügyi területen szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott
fényképes önéletrajz,
 Nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők véleményük kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik.
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
Korábbi jogviszonyok igazolása fénymásolatban, besorolási bér kalkulálásához.
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak
megkéréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. május 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Giliczó Pálné nyújt, a 06-30/ 525 0088 -as
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Giliczó Pálné részére a giliczo.palne@kaszaper.hu E-mail
címen keresztül
 Személyesen: Giliczó Pálné, Békés megye, 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázó meghallgatását
követően, a polgármesterrel egyetértésben a jegyző dönt a kinevezésről. A munkáltató
fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának lehetőségét. A munkáltató 6 hónap
próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Végegyháza Község honlapja 2018. április 12.

