
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal  

                         

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

pályázatot hirdet 

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal  

Pénzügyi Osztály 

 

adóigazgatási ügyintéző  

munkakör betöltésére 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Tolna megye, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 14. hatósági feladatkör, 

3. melléklet 12. adóügyi hatósági feladatkör.  

Ellátandó feladatok: 

Adóügyi eljárások lefolytatása, tartozások behajtása, végrehajtása. Ügyiratok elkészítése, 

nyilvántartások vezetése, ügyfelekkel való kapcsolattartás, adó ellenőrzési feladatok.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Adóügyekkel kapcsolatos feladatok, adó- és egyéb köztartozások behajtása. Ügyiratok 

elkészítése, a helyszíni eljárások lefolytatása. A tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások 

vezetése, ügyfelekkel való kapcsolattartás. Adó ellenőrzési feladatok.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezése, és a helyi közszolgálati 

szabályzatban foglaltak az irányadók.  

    

 

 

                      



Pályázati feltételek: 

⎯ Magyar állampolgárság, 

⎯ Cselekvőképesség, 

⎯ Büntetlen előélet, 

⎯ Középiskola/gimnázium - pénzügyi, gazdálkodási szak,  

⎯ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

⎯ mérlegképes könyvelői végzettség,  

⎯ önkormányzatnál, közigazgatási szervnél szerzett szakmai tapasztalat;  

legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

⎯ Közigazgatási szakvizsga,  

⎯ ASP program ismerete.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

⎯ Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,  

⎯ 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz,  

⎯ A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,  

⎯ A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a 2011. évi CXCIX 

törvényben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,  

⎯ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 13.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

      Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/246-1/2020. , valamint a 

munkakör megnevezését: adóigazgatási ügyintéző.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.  


