
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 
                        

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

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 
 

adóügyi referens 

munkakör betöltésére. 
 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
9437 Hegykő, Iskola utca 1. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Adóhatósági ügyintézés, adóigazgatási feladatok. 
 
Ellátandó feladatok: 
A központi, helyi adókkal kapcsolatos valamennyi feladat, az adók kivetésével, 
beszedésével, valamint az adóigazgatási eljárással és adózás rendjével kapcsolatos 
jogszabályi feladatok ellátása. Az adók módjára behajtható köztartozások 
nyilvántartása, behajtása, adó- és értékbizonyítvány kiállítása. Munkakörében 
felmerülő hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása, statisztikai jelentések 
elkészítése. Szálláshelyekkel kapcsolatos hatósági feladatok. 
 
Illetmény és juttatások: 
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, pénzügyi képesítés 

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
 
 



 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• szakmai önéletrajz 

• szakmai végzettséget igazoló dokumentumok  

• motivációs levél 

• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2019. december 30. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Jakab Zsolt jegyző nyújt, 
a 99/540-005 és 99/540-006-os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 
megküldésével (9437 Hegykő, Iskola utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: HK/1922/2019., valamint a munkakör 
megnevezését: adóügyi referens. 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  
2020. január 10. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
2019. december 10. 
 

• www.kozigallas.gov.hu honlapon 

• www.hegyko.hu holnapon 

• Hegykő, Fertőhomok, Hidegség Önkormányzatainak hirdetőtáblája  
 
 
 
 

http://www.hegyko.hu/

