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„Édesanyám, virágosat álmodtam,
napraforgó virág voltam álmomban,
Édesanyám, te meg fényes nap voltál,
napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.”
Ágh István
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Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Alsónémediek!
Ezúton is köszönöm mindenkinek a rám leadott szavazatokat és a bizalmat, amivel
megtisztelnek. Alsónémediben az országos átlagot meghaladó, 74,71 százalékos részvétellel zajlott a voksolás, ahol
a választók 63,25 százaléka biztosított támogatásáról. A
FIDESZ-KDNP közös listája is az országos átlagot mes�sze felülmúló eredménnyel zárta a szavazást a településen.
Ezt a bizalmat, amit Önöktől kaptam, munkával tudom
viszonozni, és továbbra is a térség fejlődéséért, fellendüléséért fogok dolgozni. Alsónémediben is folytatódnak a
fejlesztések, hiszen 100 millió forint támogatást nyert el a
település egy új főzőkonyha építésére, valamint 210 millió forint forrást kapott egy új minibölcsőde létesítésére.
Rengeteg tervünk van, amelyek megvalósításához minden
forrást, pályázatot meg fogunk ragadni annak érdekében,
hogy Alsónémedi is folyamatosan előre menjen. Veszélyekkel és nehézségekkel teli
évek előtt állunk, látjuk, ahogy a világ változik, háborúk fenyegetik az emberiséget,
ezek közül az egyik épp itt a szomszédunkban dúl. A nyersanyaghiány és az infláció
egész Európát fenyegeti. Az energiaellátás folyamatos biztosítása mellett nem engedhetjük elszabadulni az energiaárakat. Legfontosabb feladatunk, hogy megőrizzük a
munkahelyeket, megvédjük a magyar gazdaságot, mert nekünk Magyarország az első.
A közösen elért eredményeink jó alapot adnak arra, hogy továbbra is egy fejlődő, gyarapodó országot hagyjunk örökül az utánunk következő generációknak.
Ezúton szeretném még megköszönni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a szavazatszámláló bizottság tagjainak és a pártok delegáltjainak a munkáját is, hiszen a
választás napján kora reggeltől másnap hajnalig nagyon komoly és felelősségteljes
munkát végeztek!
Hajrá Magyarország! Hajrá Alsónémedi!
				
Pánczék Károly
országgyűlési képviselő

KÖSZÖNTÉS
Anyák napja múltán,
Pedagógus nap
közeledtén köszöntjük
az Édesanyákat és
a Pedagógusokat,
akik vigyázzák, óvják
gyermekeink lépteit,
nevelik és formálják
testi, lelki
fejlődésüket.
Az ő kezükben a jövő.
Isten áldja
áldozatkész életüket,
munkájukat!
Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzata

VÁLLALKOZÓI VACSORAEST
Dr. Tüske Zoltán polgármester úr kezdeményezésére Önkormányzatunk ez év
tavaszán ismét megrendezte a Vállalkozói Vacsoraestet, melyen a meghívott vállalkozókon kívül Pánczél Károly országgyűlési képviselőnk is részt vett, aki az est végén gratulált a kiváló szervezésért, és méltatta az önkormányzat nagyadózói felé tett
baráti gesztusát. Ezt a nemes rendezvényt még dr. György Balázs polgármester úr
alapította, ezáltal is megköszönve a településen bejegyzett vállalkozásoknak, hogy
adóforintjaikkal Alsónémedi fejlődését segítik, gyarapítják. A vacsoraest keretében
Polgármester úr beszámolt az előző évek fejlesztéseiről, megköszönte a vállalkozók támogatását. A pompás vacsorát borkóstoló kísérte, melyet Sándor Miklós a
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság tagja tartott. A szórakoztatásról
Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész és koncertzenekara gondoskodott.
A búcsúzásnál a meghívott vendégek közül többen kifejezték elégedettségüket.
Báthory Imre, a Báthory Kft. vezetője nagyon színvonalasnak nevezte a rendezvényt, s reményét fejezte ki, hogy jövőre is megrendezésre kerül. Szemerey Lóránd,
a SZEMEREY-PLUS Zrt.-től pedig úgy nyilatkozott, hogy megtisztelő az Önkormányzat figyelme, fontosnak nevezte az ilyen alkalmakat, nagyra értékelte Polgármester Úr beszámolóját, és elismerését fejezte ki a menüsor és a borkóstoló minőségéről .
Megköszönjük a Galopp major dolgozóinak a színvonalas kiszolgálást.!
Vállalkozóinknak köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat!
					
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
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Beszámoló a Képviselő-testület legutóbbi döntéseiről
A Képviselő-testület 2022. április 27-én tartotta munkaterv szerinti ülését, melynek napirendjeit
a szakbizottságok készíttették elő.
A napirend kiegészítésének elfogadása után első napirenden az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása történt meg. (A
rendelet megtalálható a Polgármesteri Hivatal folyosójának hirdetőtábláján és a település honlapján: http://
www.alsonemedi.hu/static/rendeletek ). A költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabályi rendelkezés alapján megtárgyalta és elfogadta a Gabala Trading & Consulting
Kft. (2509 Esztergom, Damjanich u.
65.) képviseletében dr. Batka Brigitta belső ellenőrzési vezető által elkészített és a jegyző által jóváhagyott
az önkormányzat és intézményeire
vonatkozó 2021. évi ellenőrzési
jelentést. Szintén jogszabályi kötelezettségnek eleget téve tárgyalta a
Testület a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzat 2021.

Kérelmező
TSE Alsónémedi SanDa Team szakosztály

évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló és a Kertváros Szociális
Központ Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatának beszámolóját a gyermekjóléti alapellátásokról, melyet
elfogadott. Elfogadta a Testület
az ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft. 2021. évi temetkezési közszolgáltatási tevékenységéről szóló
beszámolóját. Az Önkormányzat
jelentős anyagi támogatást nyújt az
Alsónémedi Sportegyesületnek és
az az Alsónémedi Vízisport Egyesületnek. 2021. évi tevékenységükről szóló beszámolójukat elkészítették, azt a Testület tárgyalta és
elfogadta.
A Képviselő-testület a településen működő civil szervezetek részére pályázatot írt ki, melyet az
Alsónémedi Hírmondóban is megjelentettünk. Az idei pályázatra több
szervezet adott be kérelmet, de a
támogatási összeg is magasabb volt
korábbi összegeknél, hiszen a koronavírus miatt a tavaly fel nem használt és visszafizetett összeget is erre
a célra használta fel az Önkormányzat. A Támogatások az alábbiak, az

érintettek értesítést és a támogatási
szerződés aláírásáról tájékoztatást
kapnak. Lásd táblázat!
A támogatási keretből fennmaradó összeget – 660.761,- Ft-ot – esetlegesen egy később benyújtott civil
szervezet támogatására használja fel
a Képviselő-testület.
A Testület NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját
is tárgyalta és elfogadta.
Nagyajta Község polgármestere Bihari Edömér is megküldte a
tavalyi évi támogatásról szóló beszámolóját, melyet a Testület elfogadott.
„A Gyermekorvos javaslatára
az 1-2 éves gyermekek részére a
korábban biztosított agyhártyagyulladás C típusa ellen védő oltás
helyett a továbbiakban a Neisseria
meningitidis több törzse elleni
védelmet biztosító oltás költségeit
biztosítja az Alsónémedi állandó
lakcímmel rendelkező gyermekek
részére az Önkormányzat. Ez többszörös árat jelent a jelenlegi költséghez képest. A Képviselő-testület a

Cél
Bérleti díj, felszerelés vásárlása

Alsónémedi Levendula Nyugdíjas Klub
PJT
Napfény Mazsorett PJT
NYWYG Íjász és Hagyományőrző
Egyesület
Alsónémedi Tollaslabda Klub Polgárjogi
Társaság

Szabadidős programok, utazási és kommunikációs,
költségek, felszerelés, anyagok vásárlása
Felszerelések, anyagok vásárlása, utazási költségek
Felszerelések, anyagköltségek, szolgáltatások
igénybevétele, működési költségek
Tollaslabda felszerelések (háló, labdák, hálótartó
oszlopok, ütők)
Kóstolási tanfolyamra kóstoló poharak és a borok
Cladosporium Cellare Polgári Jogi Társaság
megvásárlása
Fellépő ruhák, Dzsungel könyve előadásra kosztümök
IMMABE Hip Hop Tánciskola
megvásárlása
Némedi Traktors Kosárlabda Csapat
Sportpálya újrafestése, kosárlabdák vásárlása
Polgári Jogi Társaság
Kóhalma Vadásztársaság
2022.06.12.-i rendezvény támogatása
Cseppek Gyermektánccsoport
Ruhák bővítése, CD-k vásárlása
Boróka Néptáncegyüttes
Zenei berendezés, ruhák bővítése
Rendelkezésre álló keret összesen: 4.980.761.- Ft

Támogatási összeg
700 000
750 000
420 000
500 000
300 000
450 000
400 000
A kérést az ABÉVA
Kft. valósítja meg
350 000
150 000
300 000
4 320 000
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beszerzést kivette a Beszerzési Szabályzat alól. Az oltóanyag beszerzéséről Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos fog gondoskodni, és az
új oltások bevezetéséről, átállásról részletes tájékoztatást a soron
következő Hírmondóban fogunk
közreadni!
Az Alsónémedi Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálására
véleményező szakmai bizottságot
állított fel a Testület az alábbi tagokkal: dr. Fejes József alpolgármester,
Török Lajosné a KSESZB elnök és
Kotán Miklós igazgató. A teljes pályázati kiírás jelen Hírmondóban
megtalálható!
A helyi történelmi egyházaink
kérésére az éves támogatási kereten
felül további támogatást nyújt Önkormányzatunk: Református Egyházközség részére 2.000.000,-Ft a
templom környezetének felújítására,
a Római Katolikus Egyházközség
részére 1.800.000.-Ft a templom
padjainak felújítási munkálataira.
A Testület megismerte és tudomásul vette a Polgármester utólagos
tájékoztatását a 2022. március hónapban átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezetőnél lekötött
betétben történő elhelyezéséről,
valamint hozzájárult 400.000.000,Ft-os lekötött betét tranzakcióhoz.
Az Önkormányzati Magyar Államkötvények vásárlási lehetőségéről
úgy döntött a Testület, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán lévő szabad pénz-
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eszközből 260.701.000,- Ft 2025/Z
sorozatszámú
Önkormányzati
Magyar Államkötvényt vásárol. A
6/2022.(I.26.) sz. önkormányzati
határozat módosításáról is döntött a Testület, így a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányságon keresztül
550.000,- Ft, pénzbeli támogatást
biztosít a Dabasi Rendőrkapitányság állományban lévő rendőrök
jutalmazására 2022. évben, mely
összeg magába foglalja a bruttó jutalmak és a kapcsolódó munkáltatói járulékok összegét is. A támogatás feltétele, hogy az összegek
odaítélésekor csak az Ócsai Rendőrőrshöz tartozó települések közbiztonságáért tett intézkedésekben
részt vevő személyek kerüljenek
nevesítésre, közülük is kiemelten
az Ócsai Rendőrőrs személyi állománya. A Fő út 66/A. sz. alatti
ingatlan épületében a személyi
felvonó üzembehelyezésének javítási költségét nettó 914.000,- Ft,
az engedélyeztetési eljárást nettó
100.000,- Ft összegben biztosítja
a Képviselő-testület a tulajdonos
ABÉVA Kft. részére. A „Bölcsődei
nevelés fejlesztése” című pályázat projektmenedzsment feladatok ellátására beérkezett ajánlatok bontása megtörtént, a nyertes
1.650.544.- Ft +ÁFA ajánlatával
a Pro Regio Nonprofit Kft. lett. A
Tulipán, Jácint és Ibolya utcák által határolt - jelenleg kihasználatlan - közterületek parkosítása kivitelezési munkálataira beérkezett
ajánlatok bontása is megtörtént, a
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nyertes 14.684.254,- Ft+ÁFA ös�szeggel a Barizs Kert Kft. lett. –
Részletes tájékoztatás külön cikkben!
A kézi szemétszedésre beérkezett ajánlatok bontása is megtörtént, a kivitelezési munkát 2750,Ft/óra díjjal Pleszkáts Péter E.V.
nyerte el. A vállalkozási szerződés megkötését maximum nettó
5.000.000,- Ft-os keretösszegig engedélyezte a Testület.
Alsónémedi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló
3/2019. (III. 01.) önkormányzati
rendelet 4. függelékének felülvizsgálatára is sor került, így az alábbi
ingatlanokon maradt meg a korábbi
elővásárlási jog. Lásd táblázat!
A felülvizsgálat során az alábbi
ingatlanokon szűnik meg és kerül
törlésre a bejegyzett elővásárlási jog az ingatlan-nyilvántartásból: Alsónémedi 069/21, 069/22,
069/23, 665/6, 665/2, 846, 847,
848, 816/1, 817/1, 958, 959, 885/1,
885/2, 886, 887, 1928, 1929/1, 1896
hrsz.
A télen nagy sikert aratott jégpálya megvalósítása érdekében az
idei évben az Országos Műjégpálya
Programon való indulásról döntött a Testület, egyben a műjégpálya
üzemeltetéséhez szükséges eszközök
beszerzéséhez szükséges saját forrást
nettó 32.000.000,- Ft + ÁFA összegben biztosítja az Önkormányzat. Következő napirenden az Alsónémedi,
Déli utca aszfalt burkolattal történő
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ÁLLÁSHIRDETÉSEK

ellátásának támogatására vonatkozó
előterjesztést tárgyalta a Testület és
az INETON Kft. (1211 Budapest,
Weiss Manfréd út 5-7. B9 ép.) részére támogatási szerződés megkötése
mellett a kivitelezés nettó bekerülési költsége 30%- ának megfelelő, de
legfeljebb 81.000.000,- Ft támogatást biztosít, mely magában foglalja
a korábban vállalt 35.000.000,- Ft-os
támogatási kötelezettségvállalást is.
Külön megállapodás megkötéséről
is rendelkezett a Testület, a megépült útfelépítményt az út forgalomba helyezésétől kezdődően 6 éves
időtartamra üzemeltetésbe veszi az
Önkormányzat, az építtető pedig
kötelezettséget vállal annak tűrésére,
hogy a 6 év eltelte után az útfelépítményt térítésmentesen az üzemeltető erre irányuló egyoldalú jognyilatkozatával tulajdonába vegye. Az
Ady Endre utca 24/2 sz. szolgálati
lakás parketta cseréjére maximum
nettó 1.500.000.- Ft-os fedezetet
biztosított a Képviselő-testület. A
Polgármester legutóbbi Képviselőtestületi ülés óta eltelt fontosabb
intézkedéseiről részletes beszámolót készített, melyet kiegészítésekkel együtt elfogadott a Testület. A
Képviselő-testülete felhatalmazta
a Polgármestert az Alsónémedi
037/28-31 hrsz-ú ingatlanok területrendezése és a kialakítandó
036/59 hrsz-ú önkormányzati út
kapcsán a tulajdonosokkal kötendő megállapodás aláírására. Ennek értelmében feltétel nélküli és
visszavonhatatlan hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a jóváhagyott
telekrendezési vázrajz szerint az
Alsónémedi külterület 037/28-31
hrsz-ból létrejövő 037/55; 037/56;
037/57; 037/58; 037/59 hrsz-ú
ingatlanokat bejegyezzék az ingatlan-nyilvántartásba a vázrajz
szerinti csökkentett területtel és
azokra a tulajdonjogot jegyezzék
át akként, hogy az újonnan kialakított Alsónémedi külterület

037/59 hrsz-ú, kivett, közforgalom
elől el nem zárt, önkormányzati útként megnevezett ingatlanra
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonjogát
kisajátítás jogcímén bejegyezze az
eljáró földhivatal. Az önkormányzat az 5 ingatlan vonatkozásában a
tulajdonszerzéssel kapcsolatosan
felmerülő földhivatali eljárási díj,
valamint a sürgősségi díj költségét
is felvállalta. A Szent István tér
elektromos hálózatának kapacitás
növelésére 3x63 Amper elektromos áram lekötést maximum nettó 1.000.000,- Ft értékben biztosította az önkormányzat a 2022. évi
költségvetés terhére.
Zárt ülés keretében a lakásépítési, -bővítési, - vásárlási támogatásokról, valamint az Orvosi rendelő
mögötti parkoló kiviteli tervekben
nem szereplő növényesítésére és a
Rákóczi utcai parkoló tervekben
nem szereplő befejező munkálataira fedezetkérésről, ajánlattevők
kiválasztásáról hozott határozatot
a Testület.
A Képviselő-testület és bizottságainak meghívói, döntései, jegyzőkönyvei és rendeletei továbbra is
megtalálhatók a település honlapján, ill. rendeleteink a Polgármesteri
Hivatal folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán teljes terjedelemben olvashatók! A meghívókat a települési
hirdetőtáblákra is kifüggesztjük – a
honlapon történő közzétételen kívül
–, és ne feledjék, a nyilvános ülések
mindenki számára nyitottak! A Képviselő-testület üléseinek felvétele ismét megtalálhatók honlapunkon az
adott üléseknél! http://alsonemedi.
hu/static/onkormanyzat
Győrvári Istvánné
– Polgármesteri Hivatal

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
munkatársat keres teljes munkaidőben
történő foglalkoztatással az alábbi
munkakörökbe:
KARBANTARTÓ
Munkavégzés helye: Dabas
Foglalkoztatás időtartama, jellege:
határozatlan idejű munkaviszony, teljes
munkaidő, általános munkarend
Feladata: szennyvíztelep karbantartásával
kapcsolatos feladatok elvégzése
Követelmény:
Szakmunkás végzettség,
B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk az alapbéren felül: cafetéria
keretösszeg, év végi plusz juttatás, nem helyi
lakos esetében munkába járási támogatás
A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb
felvilágosítást
telefonon kérhető (Kecskés Attila):
06-70-382-30-95
SEGÉDMUNKÁS
Munkavégzés helye: Dabas
Foglalkoztatás időtartama, jellege:
határozatlan idejű munkaviszony, teljes
munkaidő, általános munkarend
Feladata: szennyvíztelep karbantartásával
kapcsolatos feladatok elvégzése
Amit kínálunk az alapbéren felül: cafetéria
keretösszeg, év végi plusz juttatás, nem helyi
lakos esetében munkába járási támogatás
A jelentkezéssel kapcsolatban
bővebb felvilágosítást
telefonon kérhető (Kecskés Attila):
06-70-382-30-95
VILLANYSZERELŐ
Munkavégzés helye: Dabas
Foglalkoztatás időtartama, jellege:
határozatlan idejű munkaviszony,
teljes munkaidő, általános munkarend
A munkakör betöltésének feltételei: villanyszerelő végzettség,
B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk az alapbéren felül: cafetéria
keretösszeg, év végi plusz juttatás, nem helyi
lakos esetében munkába járási támogatás
A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb
felvilágosítást
telefonon kérhető (Kecskés Attila):
06-70-382-30-95
Álláslehetőség Alsónémedin
Munkavégzés helye:
Alsónémedi üzemegysége munkatársat
keres.
Feladat: A szennyvízhálózat és
szennyvíztisztító telep üzemeltetése,
karbantartása.
Feltétel: „B” kategóriás jogosítvány,
Műszaki végzettség, karbantartásban szerzett
gyakorlat előnyt jelent.
A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb
felvilágosítást telefonon a 06-30-311-2926
telefonszámon vagy a Fő út 75. szám alatt
található irodában
Szabó Lászlónál lehet.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.08.01-2027.07.31. -ig szól
A munkavégzés helye: Pest megye, 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe
tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra. Az intézmény teljeskörü pedagógiai
szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító
okirata szerint. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységének jogszabályban, költségvetésben
foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint
belső kontrollrendszeréért. Vezetőként munkáltatói jogkör gyakorlása az alkalmazottai felett.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak
megkérését igazoló dokumentum, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó , szakmai helyzetelemzésre
épülő vezetési program, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az
eljárásban résztvevők megismerhetik, a pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról, a pályázó nyilatkozata, hogy pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 29.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2351
Alsónémedi, Fő út 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
AN/2834/2022, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
Elektronikus úton Boros Andrea részére a boros.andrea@alsonemedi.hu e-mail címen keresztül,
Személyesen: Boros Andrea, Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 58.A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának képviselö-testülete az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőt a pályázati határidő lejártát kővető 21 napon belül a Képviselő-testület által létrehozott háromtagú, szakértelemmel
rendelkező bizottság hallgatja meg, valamint az intézmény nevelőtestülete véleményezi a szakmai programot. A bizottság, a nevelőtestület javaslatát figyelembe véve a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület soron kővetkező ülésén dönt a pályázó személyéről. A pályázat kiírója fenntartja jogát
annak, hogy a pályázatot érvénytelenné nyilvánítsa.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: • Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának honlapja 2022. május 4. (http://www.alsonemedi.hu/static/allashirdetesek )
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.alsonemedi.hu/ honlapon szerezhet.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Védőnői Szolgálat
Területi védőnő (egészségügyi szolgálati
jogviszony) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2351 Alsónémedi,
Ady Endre utca 22.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok ellátása Alsónémedi I. számú védőnői körzetében, valamint
iskolaegészségügyi feladatok ellátása a 14/2017. (III.30) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, a
256/2013 (VII.5.), valamint a 43/1999 (III.3.) kormányrendeletek az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, védőnői szakképzettség,
Felhasználói szintű MS Office (iskolai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó fényképes önéletrajza, iskolai végzettséget igazoló
okiratok, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban
foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban 2022. 09. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31. A
pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2351
Alsónémedi, Fő út 58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
AN/2833/2022, valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő (egészségügyi szolgálati jogviszony).
Elektronikus úton Boros Andrea részére a boros.andrea@
alsonemedi.hu e-mail címen keresztül,
Személyesen: Boros Andrea, Pest megye, 2351
Alsónémedi, Fő út 58.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2022. április 20. (http://www.alsonemedi.hu/static/
allashirdetesek )
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
http://www.alsonemedi.hu/ honlapon szerezhet.
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HÁZIORVOSOK SZABADSÁGA
PÉNTEKI KÉSZENLÉTEK
PÉNTEK délutáni (12:00-16:00) KÉSZENLÉTEK
május 20. – dr. Deutsch Judit; május 27.
– dr. Szlivka Gabriella
SZABADSÁG: Dr. Papp Zsolt: 06. 20-06. 24.
Dr. Papp Zsoltot helyettesíti Dr. Deutsch Judit és Dr.
Szlivka Gariella saját rendelőjében
és rendelési idejében!
Júniustól a nyári időszakban a péntek délelőtti
rendelési idők a következőképpen változnak:
június 03. 8:00-12:00: Dr. Deutsch Judit; június 10.
8:00-12:00: Dr. Szlivka Gabriella
június 17. 8:00-12:00: Dr. Papp Zsolt; június 24 .8:0012:00: Dr. Deutsch Judit
PÉNTEK délutáni (12:00-16:00) KÉSZENLÉTEK
június 03.: Dr. Deutsch Judit; június 10.:
Dr. Szlivka Gabriella; június 17.: Dr. Papp Zsolt;
június 24.: Dr. Deutsch Judit
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TÁJÉKOZTATÓ A SZABADTÉRI TÜZEK
MEGELŐZÉSÉRE
Tisztelt Lakosság, Gazdálkodók,
Munkaadók és Munkavállalók!
A szabadtéri tüzek megelőzése
közös érdekünk! A nagy kiterjedésű
gaz és avar tüzek felszámolása illetve a szabálytalanul - nem megfelelő
időben, a szükséges védelmi intézkedések hiánya, stb - a lakóingatlanok
udvarán, létesítmények szabad terein történő égetés olyan indokolatlan
tűzoltói igénybetételt jelent, mely
más helyszínen történő ténylegesen
emberi életet veszélyeztető káreseménytől vonja el az erőket. Az ebből
adódó vonulási időveszteség súlyos
anyagi kárt, legfőképpen azonban
akár emberi életet is követelhet!
A tűzesetek megelőzése érdekében
az alábbiakat - jogkövető magatartással - KÉRJÜK TARTSÁK be:
• a kül-és belterületen fekvő termőföldet a közhiteles ingatlan- nyilvántartásban szereplő művelési ágnak megfelelően szükséges tartani,
• a szántó, rét, legelő, gyümölcsös,
nádas, fásított terület, erdő, stb területek gondozott vegetációval rendelkezzenek,
• amennyiben szükséges a művelési ág változtatását kérvényezzék,
• a termőföld vagy annak egy részének más célú hasznosítása eseténben
az engedélyeztetés lefolytatása,
• már az év első két hónapjában a
száraz vegetáció kaszálása, termőföld
rendbetétele történjen meg, ha gondozatlan, akkor potenciális veszélyt
hordoz száraz, aszályos időben a tűzesetek helyszínéül.
Avar és kerti hulladék égetése: Ha
jogszabály másként nem rendelkezik
(jelen információk alapján a veszélyhelyzet végéig hatályosak maradhatnak a meglévő és még hatályos régi
önkormányzati rendeletek), a lábon

álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő
zártkerti ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ez azt jelenti, hogy ahol van
Önkormányzati rendelet, ott annak
megfelelően lehet kerti hulladékot
(vagyis ágakat, nyesedékeket, füvet
és nem háztartási szemetet) égetni
a megadott napon és időtartamban.
Amennyiben nincs rendelet, akkor
az OTSZ alapján tilos az égetés.
Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység) Tűzgyújtási tilalom idején is megengedett a szalonnasütés, bográcsozás saját belterületi
ingatlanon, amennyiben az időjárási
viszonyok ezt lehetővé teszik, a szükséges védelmi intézkedések megtétele, vagyis a tűz eloltásához szükséges
eszközök, anyagok biztosítása mellett. A tűz nem hagyható őrizetlenül,
és veszély esetén, vagy ha a tevékenységet befejezték, azt azonnal el kell
oltani. A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen.
Az időjárási előrejelzések alapján a
tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdetheti ki,
melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni: www.katasztrofavedelem.
hu és a www.erdotuz.hu weboldalon.
A tűzgyújtási tilalom kihirdetését
követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban
és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide
értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút
menti fásítások, de tilos a parlag- és
gazégetés is. A lakosság a lakóhelye
környékén lévő erdőterületekről az
interaktív erdőtérképen találhat további információkat.

Irányított égetés: Ha azt jogszabály lehetővé teszi (jelenleg erdészeteknek, illetve ha olyan kártevő jelent
meg a területen, amit csak égetéssel
lehet semlegesíteni), külterületen az
ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját,
terjedelmét, földrajzi koordinátákkal
vagy helyrajzi számmal megadott
helyét a megkezdés előtt 5 nappal az
illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)
írásban be kell jelenteni. Az irányított
égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal
el kell oltani. A tevékenység csak úgy
végezhető, hogy az a környezetére
tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen,
és a vonatkozó Országos Tűzvédelmi
Szabályzat előírásait maradéktalanul
be kell tartani. Az irányított égetés
befejezése után a helyszínt gondosan
át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást
- vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
Betakarítási munkák: a kalászos
termény betakarítását a közút és a
vasútvonal mentén kell először elvégezni, és a learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól
legalább 100 méter távolságon belül
el kell távolítani, és legalább 3 méter
széles védőszántást kell alkalmazni.
Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető
fülkéiben is tilos.
Az aratás idejére a gabonatáblától
legalább 15 méterre éghető anyagtól
és növényzettől mentes dohányzó helyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen
a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet
tartalmazó edényt kell elhelyezni.
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A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység
és a környező fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagok előállítására, feldolgozására,
használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter, egyéb építményektől
legalább 100 méter, vasúti vágányoktól - a rostnövénytároló ipari vágányát
kivéve - legalább 100 méter, közúttól,
erdőtől, lábon álló gabonától legalább
25 méter és nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság
háromszorosa, de legalább 20 méter
tűztávolságot kell tartani.
A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat
legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni. A kalászos
termény betakarítási, bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B
jelölésű tűzoltó készülékkel is ellátott
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erő- és munkagép, valamint egyéb
jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást
megelőzően az üzemeltető elvégezte.
A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.
Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése
előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító
szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát
felülvizsgálni és a rárakódott éghető
anyagtól szükség esetén megtisztítani. Az erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás,
amely nyílt láng használatával jár
vagy üzemanyag elfolyásával járhat,
gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.
A kazalozást végző erőgép a kazlat csak olyan távolságra közelítheti
meg, hogy az erőgép égésterméke
vagy annak elvezető csöve gyújtási
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veszélyt ne jelentsen. A kazalozásban
részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg
kell tisztítani. Munkaszünet idejére
az aratógépet, az erőgépet és az egyéb
munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól
legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól
ez a távolság nem biztosítható, akkor
3 méter széles védőszántáson kívül
kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.”
Mindennemű égetés befejezése
után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és minden olyan körülményt
meg kell szüntetni, ami további tüzet
okozhat, pl. a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
MONOR KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai Alsónémedi
Nagyközség területén
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VI. 25.)
önkormányzati rendeletének jelenlegi fontosabb tudnivalói (az égetésre vonatkozó önkormányzati rendeletek a jelenlegi szabályozások szerint a veszélyhelyzet végéig hatályosak): Az 5.§-a alapján a település területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. A rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján az avar és a kerti hulladék
égetését a 4-§ (1) d) pontjában foglalt ünnepnapok kivételével – március 15., húsvét vasárnap-hétfő, május 1., pünkösd vasárnap-hétfő, augusztus 20., október 23., november 1.
és december 24 - január 2. – hétfőtől szombatig az alábbi időtartamban lehet végezni: a)
04. 01-10.31-ig; hétfőtől péntekig: 08.00-20.00; szombaton: 08.00-14.00-ig.
b) 11.01-től köv. év 03.31-ig: hétfőtől péntekig: 08.00-16.00; szombaton: 08.00 –
14.00-ig.
7.§ (1) bekezdése alapján a nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék
égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.
Polgármesteri Hivatal
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TÁNC VILÁGNAPJA –
2022
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Fantázia Művészeti
Iskola Anyák Napi
Gálaműsora
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„VIRÁGZÓ NÉMEDI” PROGRAM
2022
A 2022. évben is nagy sikert aratott a virágosítási
program, így QDJ\RQKDPDUHOIRJ\RWWD]LJpQ\HOKHWĘ
virágmennyiség. Az ingyenes virágtövekre MHOHQWNH]ĘN
részére |VV]HVHQ  WĘ YLUig került kiosztásra
2022.05.06-07-én.
-g9ė5( )2/<7$7-8., hiszen lakossági és
önkormányzati összefogással minden évben szép és
igényes környezetet tudunk kialakítani településünkön.

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

ᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟᄟ
3LKHQĘSDUNRNOpWHVtWpVH$OVyQpPHGLQ

Az elmúlt év folyamán a lakossággal szorosan
HJ\WWPĦN|GYH PHJLQGXOW három SLKHQĘ SDUN OpWUHKR]iViUD
irányuló tervezési munka Alsónémedin. Megkerestük az adott
LQJDWODQRN N|UQ\H]HWpEHQ pOĘNHW YpOHPpQ\NHW, segítségüket
NpUWN D SDUNRN NLDODNtWiViYDO NDSFVRODWEDQ $ NpSYLVHOĘ
WHVWOHW HJ\HWpUWĘ G|QWpVH XWiQ HONH]GĘGKHWHWW D WHUYeztetési,
engedélyeztetési eljárás, mely kollegáink hathatós munkája
folytán a közelmúltban lezárult.
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy hamarosan
PHJLQGXOQDN D] HOĘNpV]tWpVL NLYLWHOH]pVL PXQNiODWRN LV
Tisztelettel kérjük szíves megértésüket, a kivitelezés VRUiQIHOPHUOĘHVHWOHJHVNHOOHPHWOHQVpJHNNHO
NDSFVRODWEDQ+iURPSLKHQĘSDUN létesül, nevezetesen a Tulipán utca és Ibolya utca által határolt
területen a Mogyorós kert, a Jácint utca és a 7XOLSiQXWFDN|]|WWOpYĘ Berkenyés kert, valamint a
Jácint utca mellett található Hárs kert0LQGDKiURPSLKHQĘSDUNNDSFViQW|UHNHGWQNDPHJIHOHOĘ
növényzet, virágágyások, SDGRN PDGiU HWHWĘ HOKHO\H]pVpYHO egy impozáns közösségi tér
kialakítására. A teljesség igénye QpONO IHOOHKHWĘ OHV] D NHUWHNEHQ: mályvacserje, ligeti zsálya,
Q\tUOHYHOĦ J\|QJ\YHVV]Ę MDSiQ Uy]VD illatos gólyaorr, díszgalagonya, varázs mogyoró, csavart
mogyoró, japán díszmogyoró, berkenye fajok, hárs fajok, bangita fajok.
Kérjük fogadják szeretettel a településünk zöldítési folyamatának újabb állomását, és
segítsenek bennünket azzal, hogy az elkészült közös értékeinkre együtt vigyázunk!
Köszönettel: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
(Fotó forrás: https://balkonada.cafeblog.hu/2015/11/08/romantikus-kert-a-vertesben/ )
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TÁJÉKOZTATÁS

nyári szünetet érintő gyermekétkeztetésről
Felhívjuk a szülők, törvényes képviselők figyelmét, hogy a
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a gyermekétkeztetést a nyári szünet idejére
az önkormányzat ingyenesen biztosítja déli meleg főétkezés
formájában az alábbi napokon:2022.06.16-08.31. közötti időszakban (munkanapokon). Az étel kiadásának helyszíne:
Alsónémedi Önkormányzati Konyha, 2351 Alsónémedi, Iskola
u 1. Az átvétel időpontja: 11.00 és 12.00 óra között.
Az étel napi elviteléről a szülőnek ill. törvényes képviselőnek
kell gondoskodnia. Az étel tárolására nincs lehetőség, így az
időpontot kérjük pontosan betartani.
Tájékoztatom továbbá, amennyiben gyermeke a szünidei
gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi
igénybe, köteles bejelenteni a távolmaradást és annak időtartamát! Az óvodás korú és bölcsődés korú gyermeket kizárólag az
óvoda zárva tartásának időtartamára illeti meg a szünidei gyermekétkeztetés.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelet helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. szám. Az ügyelet elérhető az alábbi
telefonszámokon: 104, 112 (1/301-6969) RENDŐRSÉG: 107,
112. Polgárőrség: 06-30-484-7658; Közterület-felügyelő telefonszáma: Dernóczi Zoltán +36-70-607-9601 Településőrök
telefonszáma: +3630-503-6739 KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
Farkas László 06-20/489-67-21, Szadai Attila r.törzsőrmester
06-20-489-67-22 Víz hibabejelentés (Nagy Tibor) +36-70585-5510, (Morvai János) +36-70-437-3800 Szennyvíz ügyelet:
+36-30-9197-250 Közvilágítás hibabejelentés: 06-80-383-940;
A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAI: Garai Miklós +36-30857-6195; Gödöllei Attila +36-30-423-2215; Nagy Zoltán
+36-70-491-1039; Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy
cselekmény esetén azonnal hívják a megfelelő telefonszámot!

ALSÓNÉMEDI

HÍRMONDÓ
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselő-testületének
ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata: ISSN: 2063-0072 Felelős szerkesztő:
dr. Tüske Zoltán polgármester Szerkesztőbizottság elnöke: dr. György Balázs, a
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság elnöke A szerkesztőbizottság
tagjai: Bálint István János, Győrvári István Lászlóné, Jobbágy Ilona, Dr. Nagy
Vilmos, Szabó Éva, Török Lajosné Elérhetőség, hirdetésfelvétel: Alsónémedi
Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2351 Alsónémedi, Fő
út 58. Győrvári István Lászlóné Tel.: 06-29/337-101/11; Fax: 06-29/337-250,
e-mail: alsonemedi@ alsonemedi.hu Felelős kiadó: Pressman Nyomdaipari
Bt. Nyomdai előkészítés: Pressman Nyomdaipari Bt., Dabas 2371 Dabas, Rozmaring u. 22. (www.pressman.hu, info@pressman.hu) Terjeszti: Alsónémedi
Nagyközség Önkormányzata A cikkeket e-mailen vagy személyesen lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Titkárságára. Beküldött fotókat és kéziratokat nem
őrzünk meg! Lapzártákról és a megjelenés tervezett időpontjairól a település
honlapján találnak információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo). Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a lapzárta után beérkezett cikkeket a nyomdai határidők
miatt csak a soron következő lapszámban van módunkban megjelentetni A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt terheli
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ALSÓNÉMEDIN 2022.
május 24-én (kedd)
14:30-17:30 óra között
VÉRADÁS LESZ!
Helyszín: az orvosi rendelő
egészségmegőrző helyisége
(Fő út 63. – a fogorvosi rendelővel
szemben)!
http://voroskereszt.hu/hogyan-segithetsz/
veradas/veradasi-helyszinkereso/

Köszönetnyilvánítás
„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
Elmentél, de gondolatban örökké velünk
maradsz.” Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik szerete� férjem,
keresztapánk Szántó Menyhért temetésén részt
ve�ek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétet
nyilváníto�ak, osztoztak fájdalmunkban!
A gyászoló család
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