
 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
 

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

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály 

 
Építmény és telekadó ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, IV. ker., István út 15.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Első fokon intézi az önkormányzati adóhatóság feladat- és hatáskörébe tartozó építmény és 
telekadó kivetését, nyilvántartását, ellenőrzését, behajtását, valamint az adók és a közigazgatási 
eljárási illeték könyvelésével, kezelésével kapcsolatos feladatokat. Döntésre előkészíti, 
lefolytatja az ügyköréhez kapcsolódó méltányossági eljárásokat, felterjesztésre, illetve saját 
hatáskörben való elbírálásra előkészíti az ügykörében felmerülő fellebbezéseket.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzatának az 
irányadók.  
 

 

Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 



• Középiskola/gimnázium, A 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. 
pont pénzügyi és számviteli feladatkör ellátásához II. besorolási osztályban 
előírt gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és 
gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, 
logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,  

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont pénzügyi és számviteli 

feladatkör ellátásához I. besorolási osztályban előírt felsőoktatásban szerzett 
gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági 
agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, 
logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,  

• Önkormányzati adóhatósági területen szerzett szakmai tapasztalat,  
• az ASP Adó szakrendszer felhasználó szintű ismerete,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz,  
• a képesítést tanúsító okirat (okiratok) fénymásolata,  
• valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.  
• Kérjük, a tárgyban feltüntetni a 10/2019/P. nyilvántartási számot a munkakör 

megnevezésével.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 12.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt T. Kovács Beáta osztályvezető nyújt, a 
+361-231-3203 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
• Elektronikus úton T. Kovács Beáta osztályvezető részére a 

tkovacsb@ujpest.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 16.  
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