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2017. november 
 

 

 

 

Kulturális programok 

 
2017. November        
 
6. Nyugdíjas Klub – Klubfoglalkozás  
10. Zsitvatoroki Béke (CSMH)  
17. Csokonai Nap (CsMH)      
Csokonai délután az Iskolában                      
20. Nyugdíjas Klub – Klubfoglalkozás  
24. Nyugdíjas Klub teremrendezés  
25. Erzsébet-Katalin napi baráti 
összejövetel – Nyugdíjas Klub 
 
2017. December      
 
3. Adventi gyertyagyújtás 16,00 
4. Nyugdíjas Klub – Klubfoglalkozás  
6. Mikulás a Kék Duna Óvodában      
 
 

D.M.A.C. Megyei Bajnokság 

 

 

 

Dunaalmási 

Híradó 

 
 

Önkormányzati hírek 

 

A képviselő-testület október 18-án rendkívüli ülést 

tartott.  Az ülésen az alábbi döntés született. 

A képviselő-testület a 114/2017. (X.18.) 
határozatával további új helyszínt javasolt a 
Nemzeti Fejlesztési Programirodának és az Édv. Zrt-
nek az új szennyvíztisztító telep megépítésére. 
Tovább nyomatékosította nemtetszését a 
szennyvíztisztító telep tervezett helyszínével és a 
tervezési eljárással kapcsolatban.   
 
A képviselő-testület október 25-én rendes ülést 

tartott.  Az ülésen az alábbi döntések születtek. 

A képviselő-testület a 116/2017. (X.25.) 
határozatával Fürst Péter dunaalmási lakost 
választotta a községüzemeltetési feladat 
koordinátor (falugondnok) munkakör ellátására. 
Munkaviszonya november 15-én kezdődik, 
határozatlan időre, három hónapos próbaidő 
megkötésével.  
 
A képviselő-testület a 117/2017. (X.25.) 
határozatával a Kék Duna Óvoda felsőfokú 
végzettséggel nem rendelkező dolgozói részére 
étkezési támogatást nyújt, cafetériában történő 
készpénzkifizetés formájában, bruttó 8 322 Ft/fő 
összegben. 2017-es évben három hónapra jár a 
támogatást, 2018. évi támogatásról a 2018. évi 
költségvetés elfogadásakor dönt a képviselő 
testület 
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A képviselő-testület a 118/2017. (X.25.) 
határozatával az Estivil Kft-vel a Dunaalmás 
közvilágítási berendezések aktív elemeinek 
üzemeltetésére 2013. július 1. napján megkötött 
vállalkozási szerződést 2017. december 31. 
napjával felmondja. A felmondást a lámpatestek 
lassú és elhúzódó, több esetben elmaradó javítása 
indokolta. A szolgáltatás ellátására, versenyeztetési 
eljárás lefolytatását követően új vállalkozó kerül 
megbízásra.  
 
A képviselő testület megalkotta a reklámok, 
reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről szóló 
9/2017. (X.27.) önkormányzati rendeletét. A 
rendelet megalkotásának magasabb jogszabályi 
kötelezettség miatt tett eleget a képviselő testület. 
A rendelet szövege megtekinthető Dunaalmás 
Község Önkormányzatának hivatalos honlapján, a 
www.dunaalmas.hu címen, illetve az 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.   
 
A képviselő testület módosította az egészségügyi 
alapellátás körzeteiről szóló 3/2017. (III.31.) 
önkormányzati rendeletét. A rendelet módosítása 
kizárólag a fogorvosi körzet határainak pontos 
leszabályozását tartalmazza.  
 
A képviselő testület a 119/2017. (X.25.) 
határozatával úgy döntött, hogy a magas járulékos 
költségekre tekintettel egyenlőre nem építi ki a Kék 
Duna Óvoda főzőkonyhájához a gáz almérőt. 
Pályázati forrás, vagy a költségek jelentősebb 
csökkenése esetén későbbi testületi ülésen újra 
tárgyalja a napirendet. A gáz almérő kiépítéséhez 
gáztervet kellett készíteni, amelynek az óvoda 
egész gázellátását kellet tartalmaznia. A tervező 
megállapította, hogy a meglévő gázkazánnal ebben 
az elrendezésben nem kapna engedélyt az almérő 
kialakítására az önkormányzat. A kazán megfelelő 
kialakítása közel 500 000 Ft-ra rúgna.  
 
A képviselő testület a 120/2017. (X.25.) 
határozatával a kizárólagos tulajdonát képező 
Dunaalmás, Csokonai u. 20/A. szám alatt található 
Egészségforrás Tornacsarnok használatára 
vonatkozóan tornacsarnok-használati 
megállapodást köt a Dunaalmási Csokonai 
Általános Iskolát üzemeltető Tatabányai 
Tankerületi Központtal. A megállapodása a 2017-
2018-as tanévre szól. A megállapodás értelmében 

a tankerület bruttó 1 000 Ft-ot fizet óránként az 
Önkormányzatnak a tornacsarnok használatáért.   

A képviselő testület a 121/2017. (X.25.) 
határozatával TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 
azonosító számú energetikai korszerűsítési 
projektben felkérendő ajánlattevőkről döntött. Az 
alábbi kivitelező vállalkozásokat ajánlja a 
közbeszerzési eljáráshoz ajánlattevőnek: 

- EXTREMA-PARK PROJECT Kft., 2800 
Tatabánya, Erdész út D. ép. 

- AGNUS G’ Kft., 2800 Tatabánya, Vadász út 65. 
- Száfián és Társa Kft., 2800 Tatabánya, Vadász 

utca 65. fsz. 2. 
- FESS-COLOR Kft., 2837 Vértesszőlős, 

Széchenyi István utca 37. 
- IMV Kft., 2837 Vértesszőlős, Petőfi S. út 3. 
- Agró-Gyöngy Logisztika Kft., 1115 Budapest, 

Bártfai út 44. 
A projekt keretében az általános iskola és a 
polgármesteri hivatal homlokzati hőszigetelése és 
nyílászáróinak cseréje, illetve energetikai 
korszerűsítése fog megtörténni.    
 
A képviselő testület a 122/2017. (X.25.) 
határozatával főállású védőnő alkalmazásáról 
döntött. A munkakör betöltéséig az álláshelyet 
folyamatosan hirdeti.  
 
A képviselő testület a 123/2017. (X.25.) 
határozatával kiegészítő támogatást nyújt a 
Dunaalmási Környezetvédő és Sporthorgász 
Egyesület részére, működési kiadásainak 
finanszírozására. A támogatás mértéke bruttó 400 
000 Ft.  
 
A képviselő testület a 124/2017. (X.25.) 
határozatával speciális, norvég típusú vadkerítést 
épít ki, 200 fm hosszúságban, a temető Kossuth 
Liget felőli bejáratától a Hegysor utcával 
párhuzamosan. A kiépítésre bruttó 550 000 Ft 
biztosít az általános tartalékok terhére. 
 
Más érdemi döntést az ülésen a képviselő-testület 
nem hozott. A következő rendes testületi ülés 
2017. november 29-én lesz.  
 
 

Makay Tibor 
kirendeltség-vezető 

 

http://www.dunaalmas.hu/
https://maps.google.com/?q=Budapest,B%C3%A1rtfai+%C3%BAt+441115&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Budapest,B%C3%A1rtfai+%C3%BAt+441115&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Budapest,B%C3%A1rtfai+%C3%BAt+441115&entry=gmail&source=g
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Lakossági tájékoztató 
 

Dunaalmás Község Önkormányzata a 

lakossági folyékony hulladék (szennyvíz) 

elszállítására az alábbi 

vállalkozással  kötött közszolgáltatási 

szerződést: 

 

BAZSIKA TRANS KFT.  

Székhely:  

2800 Tatabánya,  

Bánhidai ltp. 104. fsz/2. 

Telefon:  

06-20/964-1797, 06-20/357-4658 

 

Lakossági tájékoztató 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  
 
-Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről 
szóló 5/2015.(III.25.) önkormányzati rendelete 
értelmében szeptember 1. napjától következő 
év április 30. napjáig vasárnap és ünnepnapok 
kivételével engedélyezett a kerti hulladék nyílt 
téri égetése. Kerti hulladéknak tekinthető fű, 
falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, 
szár, levél, és egyéb növényi maradvány.  

 
-Az élhetőbb Dunaalmásért szóló 14/2016. 
(IX.29.) önkormányzati rendeletben a 
képviselő-testület a közösségi együttélés 
alapvető szabályként meghatározta, hogy 
robbanómotoros fűnyíró, robbanómotoros 
fűrész, kerti traktor, rotációs kapa, motoros 
permetező és ipari- vagy barkácsgép Dunaalmás 
belterületén hétköznap 7 óra és 20 óra, szombat 
8 óra és 17 óra közötti időszakban és vasárnap, 
illetve ünnepnapokon nem használható.  

A rendelet értelmében, aki az engedélyezett 
időszakon kívül a fenti eszközöket használja, az 
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el, ami 150.000 Ft 
közigazgatási bírsággal sújtható! 

  
-Az ingatlanok tisztántartásáról szóló 7/2017. 

(VI.30.) önkormányzati rendelet értelmében az 

ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója 

köteles gondoskodni: 

 

a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda 
hiányában három méter széles 
területsáv, vagy ha a járda mellett 
zöldsáv is van, az úttestig terjedő 
teljes terület tisztán tartásáról, és 
 

b) az ingatlana előtt lévő 

járdaszakasz melletti nyílt árok, 

járda hiányában az ingatlana 

előtti nyílt árok és ennek 

műtárgyai tisztán tartásáról,  

 

c) tulajdonában, vagy használatában 

lévő ingatlanról közterületre kihajló, 

valamint az ingatlana előtt, mögött, 

illetve saroktelek esetében az 

oldalirányban elhelyezkedő 

közterületen lévő növények 

közlekedést akadályozó 

gallyazásáról, 

 

d) az ingatlannak a tisztántartásáról és 

gyommentesítéséről, ingatlanán 

lom, környezetszennyező anyag 

tárolásának megszüntetéséről, 

 

e) a szórakozóhelye, 
vendéglátóhelye, üzlete elé 
hulladékgyűjtő edény 
elhelyezéséről és a hulladék 
rendszeres elszállításáról, az 
üzlet előtti járdaszakasz 
tisztántartásáról . 
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E rendelet alkalmazásában tisztán tartás: az 

ingatlan tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, 

pormentesítése, gyommentesítése. 

A rendeletben meghatározott magatartások 

közösségi együttélés alapvető szabályainak 

minősülnek, melynek megszegése esetén 

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási 

bírság szabható ki. 

 

Tájékoztatás az  

Egészségforrás Tornacsarnok használatáról 

Tornacsarnok címe: 2545 Dunaalmás, 
Csokonai u. 20/A. (az általános iskola 
mellett) 

Tornacsarnok bérlésével kapcsolatos 
információkért forduljon bizalommal: 

- Polgármesteri Hivatalban, Szücs 
Anett pénzügyi ügyintézőhöz személyesen, 
vagy telefonon a 34/450-012/7-es 
melléken, 30/453-3584 mobilszámon, vagy 
a penzugy.dunaalmas@gmail.com email 
címen, vagy 

- a Tornacsarnokban Lévai Ferencné 
gondnoknál személyesen, vagy telefonon a 
30/942-5757 mobilszámon. 

Tornacsarnok bérleti díja: 3 000 Ft/óra 

A bérlés menete: A kérelmet írásban, az 
erre a célra rendszeresített nyomtatványon, 
a használat előtt 5 nappal kell benyújtani. 
Bérelni a szabad időpontokat lehet. A 
kérelmet a polgármester bírálja el. A 
bérléshez a kérelmezővel bérleti szerződést 
kötünk.   

Nyomtatvány beszerezhető:  

- Tornacsarnokban Lévai Ferencné 
gondnoknál, 

- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett 
pénzügyi ügyintézőnél, 

- www.dunaalmas.hu honlapon az 
Intézmények menü Egészségforrás 
Tornacsarnok alpont alatt.  

A Tornacsarnok beosztása megtekinthető:  

- Tornacsarnokban Lévai Ferencné 
gondnoknál, 

- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett 
pénzügyi ügyintézőnél, 

- www.dunaalmas.hu honlapon az 
Intézmények menü Egészségforrás 
Tornacsarnok alpont alatt.  

 

Idősek napját ünnepeltünk a művelődési 

házban 

 

„Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a 

napsugár.  

aranyat szór és meleget, örüljenek az 

öregek.  

Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú 

életet.  

Maradjatok még itt velünk, jövőre újra 

eljövünk.” 

Hagyományainkhoz méltóan idén is 

megrendezésre került az idősek napi bál 

október 13-án a művelődési házban, 

Dunaalmás Község Önkormányzata 

szervezésében. Már megszokott, hogy a 

rendezvény nagy érdeklődésnek örvend, 

idén sem volt ez másképpen, 74 fő tisztelte 

meg jelenlétével az eseményt. Ollé Árpád 
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polgármester úr szívhez szóló szavakkal 

köszöntötte beszédében a szépkorú 

örökifjakat, amelyet a Dunaalmási 

Református Szeretetotthon lakóinak 

kedves, hol mókás, hol pedig megható, 

színvonalas műsora követett. 

A rendezvény a népszerű Csillag születik 

tehetségkutató vetélkedő egyik 

győztesének, Mészáros János Elek 

énekesnek előadásával folytatódott, aki 

bebizonyította, hogy nem csupán a dal, 

hanem a humor mestere is. A népszerű, 

még ma is ismert operett slágerek 

prezentálásán túl arról is gondoskodott, 

hogy egy-két székely vicc „elsütése” által 

jókedvre derítse a nagyérdemű közönséget. 

Az önkormányzat idén is ajándékkal 

kedveskedett Dunaalmás legidősebb 

lakosainak: Kurdi Eleknének és Kecskeméti 

Andrásnak, amelyet a polgármester úr 

adott át. A finom és tartalmas babgulyást 

Nagy Tiborné biztosította a 

megjelenteknek, a vacsora után a 

talpalávalót Sándi Károly és Ifjú Zsolt 

szolgáltatta. 

K. J. 

„Egy nép kiáltott, aztán csend lett.” 

Beszámoló községünk 1956-os 

megemlékezéséről 

Október 20-án került sor az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 

emlékünnepség megrendezésére 

községünkben. A rendezvény a 

Templomdombon kezdődött, ahol a 

Himnusz eléneklése után a megjelent 

intézmények és szervezetek (Dunaalmás 

Község Önkormányzata, Dunaalmás 

Barátainak Köre, Dunaalmásért Alapítvány, 

Nyugdíjas Klub) koszorúzással emlékeztek 

meg a forradalom hőseiről az 1956-os 

kopjafánál. A megemlékezés a korabeli 

fényképek másolataival és az emblematikus 

lyukas lobogóval kiékesített Csokonai 

Művelődési Házban folytatódott. Ollé Árpád 

polgármester úr ünnepi beszédében telt 

ház előtt méltatta a forradalom eseményeit 

átélők, alakítók kitartását, elszántságát és 

hazaszeretetét, akik pozitív üzenetet 

hagytak hátra napjaink magyarságának. A 
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Dunaalmási Csokonai Általános Iskola felső 

tagozatos tanulóinak ünnepi műsorában a 

nagyközönség előtt talán kevésbé ismert 

’56-os versek hangzottak el, amelyeket a 

forradalomról szóló dalokkal, népdallal és 

gyertyagyújtással színesítettek. A diákokat 

Kovács Mariann tanárnő készítette fel. Az 

iskolások előadása után került sor a Pro 

Dunaalmás Emlékplakett átadására.

 Polgármester úr dicsérő szavakkal köszönte 

meg Zsidek Lászlóné falunk érdekében 

végzett önkéntes munkáját, aki 

meghatottan köszönte meg a kitüntetést. 

Rendezvényünk a Szózat közös 

eléneklésével zárult. 

K. J. 

Kék Duna Óvoda 

 

Ősz az idő 

Óvodánkban rendkívül fontosnak tartjuk 

néphagyományaink éltetését. Éppen ezért 

szeptember 29.-én Szent Mihály-napi 

szokásokat elevenítettünk meg a 

gyermekekkel. Régen ez a nap a gazdasági 

év nevezetes fordulójának számított, ekkor 

hajtották be az állatokat a legelőkről. 

Mihály-napon szokás volt vásárokat tartani, 

így az óvoda udvarán mi is így tettünk.  A 

nagycsoportosok árulták az almát, perecet, 

mézeskalácsot, gombot, törökmézet. Vásári 

kikiáltókkal, mondókákkal igyekeztek eladni 

minden portékát a többi kisgyermeknek. 

Mikor minden áru elfogyott, az óvoda 

apraja nagyja táncra perdült. Különféle népi 

gyermekjátékokat játszottunk mindenki 

nagy örömére.  

Amellett, hogy régi hagyományainkat 

megőrizzük, újakat is teremtünk. Idén 

ősszel, október 11.-én először került 

megrendezésre a Dió Fesztivál. Erre a 

programra nemcsak a gyermekeket, hanem 

szüleiket is hívtuk. Az ovisokkal nagyon 

sokat készültünk, már a programot 

megelőző napokon diós verset tanultunk, 

diós mesét meséltünk, süteményt 

készítettünk, dióval játszottunk. A fesztivál 

délutánján pedig érdekes ügyességi 

játékokat szerveztünk. Minden gyermek 

menetlevelet kapott és kipróbálhatta magát 

a „lökd a diót, diópálya, diókutató, diópeca, 

töltsd meg a kosarat, éhes mókus” nevű 

játékokban. Nagyszerű volt látni, ahogy 

gyermek és szülő együtt játszott ezen a szép 

napsütéses napon. Miután mindannyian 

sikeresen teljesítették a különböző 

akadálypályákat, közös éneklés, táncolás 

következett, kezdetét vette a dióbál. 

Kellemes hangulatban telt el a délután, 

aminek izgalmas része volt a diós 

süteménysütő verseny eredményhirdetése. 

A Manócska és a Katica csoportos 

gyermekek süteményei szép eredményt 

értek el. Ezek után elfogyasztottuk a 

finomabbnál finomabb süteményeket, 

amiket nagyon szépen köszönünk a 

szülőknek. Bízom benne, hogy ebből a szép 

kezdeményezésből is hagyomány válik 

óvodánkban.  

Nagy Norina 

óvodapedagógus 
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Bábszínházban az ovisok 

Intézményünkben fontosnak tartjuk, hogy a 

művészeti nevelés minden formáját meg 

tudjuk mutatni gyermekeinek éppen ezért, 

első alkalommal óvodánk középsős és 

nagycsoportos gyermekei közül jó 

néhányan október 14-én, szombaton a 

Budapest Bábszínházba látogatott 

iskoláskorú testvérével és az óvoda 

pedagógusaival. A bábszínházba 

autóbusszal utaztunk. Utazásunk során a 

fővárosi közlekedési eszközöket mutattuk 

meg a gyerekeknek, akik nagy örömmel 

figyelték, csodálták azokat. Volt, aki a 

buszok színén csodálkozott, volt, aki a 

hajókat számolta a Dunán, de volt olyan, aki 

a villamost nézte szótlanul. Utazás során a 

dorogi égetőmű kéményét egy kisfiú 

„felhőköpőnek„ mondta. A bábszínházba 

érve a Gingalló című előadást tekintettük 

meg.  Az előadáson Szalóky Ági 

népdalénekes Gingallóként (pillangó) vitt el 

minket nézőket a Libegőre, Macskapécre, 

felhők fölé, a tengerek élővilágába, a 

strandra, egy falu lakosai közé illetve a 

világűrbe és közösen fogyasztottunk el egy 

nagy vattacukrot. Az ő kísérője maga Cipity 

Lőrinc volt. Mindezt az utazást 

gyermekdalainak éneklésével színesítette. A 

bábokat a gyerekek csodálták, örültek nekik 

és élvezték az előadást. A hazafelé vezető 

úton elfogyasztottuk ebédünket és 

örömmel hallgattuk a gyerekek 

beszélgetését az élmények megbeszélését. 

Hétfőn mind két csoportunk élményrajzott 

készített, melyek az óvoda falait díszítették. 

Szeretnénk, ha minden évben lehetőségünk 

lenne az óvodásainkat elvinni a 

bábszínházba, éppen ezért minden 

lehetőséget megkeresünk ennek 

érdekében. Programunk létrejöttét a szülők 

támogatták. Köszönjük szépen! 

Ne felejtsük a Budapest Bábszínház 

mottóját : 

#abábnemkorosztályhanemműfaj 

 

Kurucz József 

óvodapedagógus 

Védőnői Felhívás 

Tisztelt Szülők, Leendő szülők és Nagyszülők! 

Ezúton szeretnénk az Önök segítségét kérni, 

hogy a Védőnői Szolgálat eszközeit 

korszerűsíteni tudjuk. 2017. októberében 

indított K&H Bank által kiírt pályázatunk a 

második rostán is túljutott, már „csak” az 

Önök szavazatán múlik, hogy gyermekeiket 

korszerűbb eszközökkel várjuk a 

tanácsadóban! 

A Védőnői Szolgálat a komáromi Selye János 

és az esztergomi Vaszary Kolos Kórházzal 

együtt került be az utolsó fordulóba. Az 

Önök által leadott szavazatok fogják 

eldönteni, hogy melyik pályázat lesz a 

győztes és melyik intézmény kapja meg  a 

megpályázott eszközöket, berendezéseket. 

Kérjük, hogy szavazzanak RÁNK! 

Szavazataikat az alábbi módon adhatják le: 

-SZEMÉLYESEN: Tatabánya és 

vonzáskörzetében lévő K&H bankfiókokban 

2017.11.02.-tól 2017.12.31.-ig az 

ügyintézéskor kapott zsetont a Védőnői 

Szolgálathoz tartozó szavazóládába 

bedobva segíthetik az előrejutásunkat. 
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-ONLINE SZAVAZÁS: Szintén ezen időszakon 

belül a www.khgyogyvarazs.hu/szavazas 

weboldalon keresztül, facebookos belépés 

vagy regisztrációs belépés  és az 

irányítószám megadása után, kérjük, a 

voksokat MINDENNAP leadni 

szíveskedjenek a Védőnői Szolgálatra. (24 

óránként egy alkalommal elfogadja a 

rendszer a szavazatot!) 

 A K&H Bank ebankjából az ügyfelek 

átlinkelhetnek a szavazó felületre és szintén 

leadhatják szavazataikat ránk! Ezért kérjük 

az ebankkal rendelkezőket, hogy 

szavazzanak, ha idejük engedi naponta két 

alkalommal is, mert az Önök szavazatát a 

rendszer két alkalommal is elfogadja! 

Felhívnánk a kedves K&H- s ügyfelek 

figyelmét, hogy az Önök szavazata DUPLÁN 

számít!  

Kérjük, SZAVAZZANAK!!!!!  

A végeredményről a szavazatok 

megszámlálása után 2018.01.31.-ig kapunk 

értesítést, melyről reméljük, örömmel 

tájékoztathatjuk Önöket! 

Segítő közreműködésüket előre is nagyon 

köszönjük! 

Nagy Anett és Horváth Mónika 

               védőnők 

 

Dunaalmás Község Önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján  

pályázatot hirdet 

Dunaalmás Község Önkormányzata 

 

VÉDŐNŐ 

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Komárom-Esztergom megye, 2544 Neszmély, Semmelweis tér 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

http://www.khgyogyvarazs.hu/szavazas
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A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 (V.21.) ESzCsM. rendeletben 

foglaltaknak megfelelően területi védőnői feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 Felsőfokú képesítés, védőnő, 

 Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma vagy azzal 
egyenértékűnek elismert oklevél 

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban 
szereplő személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul-e 

  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 MS Office felhasználói szintű ismerete 

 „B” kategóriás jogosítvány 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképes szakmai önéletrajz  

 Végzettséget, képesítést igazoló okmányok másolata  

 Érvényes vezetői engedély másolata  

 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkérését 
igazoló postai feladóvevény  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ollé Árpád polgármester 

nyújt, a 30/509-5883-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak Dunaalmás Község Önkormányzata címére 
történő megküldésével (2545 Dunaalmás, Almási út 32.).  
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Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosítószámot: 1212/2017 valamint a munkakör megnevezését: 

védőnő 

 Elektronikus úton Ollé Árpád polgármester részére a 
polgarmester@dunaalmas.hu  
e-mail címen keresztül. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Képviselő-testület bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Önkormányzat hirdetőtábláján – 2017. november 3. 

 Dunaalmási híradóban – 2017. november 8. 

 www.dunaalmas.hu – 2017. november 3. 
 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 7. 

 

 

 

mailto:polgarmester@dunaalmas.hu
http://www.dunaalmas.hu/

