FELHÍVÁS
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője pályázatot hirdet köztisztviselői
munkakörben ellátandó I D E G E N F O R G A L M I A D Ó E L L E N Ő R I álláshely

Balatonkeresztúr,
Balatonmáriafürdő községek közigazgatási területeire.
betöltésére,

2017. június 15-től szeptember 15-ig terjedő időszakra,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Helyszíni ellenőrzési tevékenység keretében ellenőrzi a szálláshely-szolgáltatói tevékenységet folytató
személyek az adózás rendjéről szóló törvényben, helyi adó törvényben, valamint az önkormányzati
rendeletekben foglaltak szerinti idegenforgalmi adó kötelezettségeinek teljesítését. Az ellenőrzési
tevékenységet az ellenőrök kizárólag párban végezhetik.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, büntetlen előélet, Középiskola/gimnázium, és közgazdasági,
kereskedelmi, vendéglátó-ipari, idegenforgalmi szakképesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint:
idegenforgalmi menedzser, idegenforgalmi technikus, vendéglátó menedzser, vendéglátó technikus,
kereskedelmi technikus, idegenforgalmi ügyintéző szakképesítés, ,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 angol nyelvből társalgási szintű nyelvtudás,
 német nyelvből társalgási szintű nyelvtudás,
 adóigazgatási gyakorlat, szakmai tapasztalat ,
 saját gépjármű,
 helyismeret
 a két település valamelyikén életvitelszerű tartózkodás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata
45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének
részletes bemutatásával
Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata
benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)
A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásáról, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és
nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt költségvetési szervnél nem alkalmazható.
Pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi
megismeréséhez
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a teljesítmény elvárásra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. június 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 30. 12 óra Közös Önkormányzati Hivatal 8648
Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. ajánlott küldeményként.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.
A munkáltató szolgálati lakást, és bejárási költséget, közlekedési eszközt nem tud biztosítani.
Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző

