
  

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

Mezőőr 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2351 Alsónémedi Nagyközség külterülete, . 

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

Alsónémedi Nagyközség külterületéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a 
termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények, felszerelések, eszközök, 
haszonállatok, építmények őrzése, védelme. Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres 
biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. 
törvény 23. §-ában; az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, 
valamint egyes törvények a iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• 8 Általános, 
• B kategóriás jogosítvány, 
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet  



• A 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott rendészeti 
vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését 
és a vizsga letételét vállalja 

• fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre, vagy az engedély 
megszerzésének vállalása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• mezőőri munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
• Érvényes mezőőri vizsga megléte 
• Helyismeret Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területén 
• Saját tulajdonú terepjáró, gépjármű megléte, hivatali használat céljából 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

• 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, 
valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés 
d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak 
fenn a (2d) és a (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak 
igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

• fényképes szakmai önéletrajz 
• amennyiben a pályázó rendelkezik mezőőri gyakorlattal, akkor az annak 

meglétét igazoló iratok másolata 
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
• Az 1997. évi CLIX törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott rendészeti 

vizsga meglétének igazolása vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a 
tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja 

• sörétes lőfegyverre vonatkozó fegyvertartási engedély másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boros Andrea nyújt, a 29/337- 
101/17 mellék -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata címére 

történő megküldésével (2351 Alsónémedi, Fő út 66.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AN/9079/2022 
, valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr. 

• Elektronikus úton Boros Andrea részére a boros.andrea@alsonemedi.huE- 
mail címen keresztül 

• Személyesen: Boros Andrea, Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 66. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 15.  

mailto:boros.andrea@alsonemedi.hu


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2022. november 28. 
• Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának hivatalos facebook oldala - 2022. 

november 28. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.alsonemedi.hu 
honlapon szerezhet. 

http://www.alsonemedi.hu/
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