
Tápiósági Polgármesteri Hivatal 
 

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

 
Tápiósági Polgármesteri Hivatal 

 
Adóügyi ügyintéző 

munkakör betöltésére. 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2253 Tápióság, Bicskei út 3. 
  
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; 14. hatósági feladatkör 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendeletek alapján kivethető 
adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentkezések, kérelmek 
ügyintézése, adózók felderítése, könyvelés stb.) Az adók módjára behajtandó 
köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés, végrehajtási eljárások lefolytatása, adóellenőrzési 
feladatok ellátása. Adó- és értékbizonyítványok kiállítása. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi 
CL. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat- és hatáskör gyakorlása. Statisztikai 
jelentések készítése. Ipar-kereskedelmi hatósági feladatok, növényvédelmi feladatok teljes 
körű ellátása. Ügyintézés az ASP szakrendszerekben. 
 
Jogállás, 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, közgazdasági területen szerzett szakképzettség, 
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Főiskola, Pénzügyi végzettség,  
 Közigazgatási területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
 Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte, 
 ASP szakrendszerek ismerete. 

 
 



Elvárt kompetenciák: 
 Megbízhatóság, precizitás, fegyelmezettség, terhelhetőség. 

  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

 Szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai 
adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira 
vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek 
nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 
adattartalommal; 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
 Iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata; 
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a teljes pályázati anyagot az elbírálásban 

résztvevők megismerhetik; 
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázat 

elbírálásához szükséges kezeléséhez. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2022. március 01. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 10. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Szombati Erika jegyző nyújt, 
a 29/465-667-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Tápiósági Polgármesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2253 Tápióság, Bicskei út 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2022., valamint a munkakör 
megnevezését: adóügyi ügyintéző.   

 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a polgármester és a jegyző bírálják el. A formai és tartalmi követelményeknek 
megfelelő pályázatot benyújtók személyes meghallgatásra kerülnek, majd ezt követően kerül 
sor a nyertes pályázó kiválasztására. A munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. Kinevezés 
esetén a munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a 
pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a 
pályázati anyag visszaküldésre kerül. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 22. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Tápióság község hivatalos honlapja – 2022. január 10. 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapiosag.hu honlapon 
szerezhet. 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 10. 


