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A betegség leggyakoribb tünetei: Általában: láz, fáradtság és száraz köhögés. 

 
 Egyes esetekben jelentkezhet izomfájdalom, 

orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 

légszomj. 

Ezek a tünetek általában enyhék és 

fokozatosan jelentkeznek. 

Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem 

alakul ki semmilyen tünet és nem érzik 

magukat betegnek. 

Mit tegyen, ha Ön potenciálisan 

fertőzöttnek tekinti magát? 

Ha Ön, vagy egy Önnel szoros kapcsolatban 

álló személy fertőzött területen járt, vagy Ön 

akár itt Magyarországon fertőzött személlyel 

érintkezett és a fenti tünetei jelentkeznek, 

akkor az első legfontosabb teendők: 

•Maradjon otthon, ne menjen közösségbe! 

•Ne személyesen menjen a háziorvosi 

rendelőbe, hanem telefonon hívja fel 

háziorvosát! 

A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt. 

Ha felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, 

akkor a háziorvos értesíti a mentőket és a 

mentő kórházba szállítja Önt. 

A kórházban minden szükséges vizsgálatot 

és laborvizsgálatot elvégeznek, amely 

kimutatja, hogy koronavírussal fertőzött-e, 

vagy nem. Ha a laboreredmény megerősíti, 

hogy Ön koronavírussal fertőzött, akkor 

kórházi megfigyelés alá kerül. A kezelés 

attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe, 

vagy súlyos lefolyású. 

Mennyire lesz valaki súlyos beteg, ha 

megfertőződik?  

Fontos tudni, hogy ha meg is fertőződik, a 

legtöbb esetben enyhe lefolyású a betegség. 

A fertőzöttek mintegy 80%-a speciális 

kezelés nélkül felépül.  

A koronavírus-fertőzés kifejezetten az 

idős emberekre, krónikus betegekre 

(magas vérnyomás, szívproblémák, 

cukorbetegség) veszélyes. 

Rájuk kell legjobban vigyáznunk! 

www.koronavirus.gov.hu 

 

 

Mit tehetünk magunk és környezetünk 

érdekében? 

A 2019 végén azonosított új koronavírus 

fertőzés tünetei hasonlóak az influenza 

tüneteihez. Ezen vírusok elsősorban 

cseppfertőzés (beszéd, köhögés, tüsszögés) 

útján terjednek. Az új koronavírus 

lappangási ideje átlagosan 5 nap (2-12 nap), 

és a fertőzött személy ezen időszakban is 

képes továbbadni a vírust.  

A fertőzés kockázatát csökkenthetjük 

néhány egyszerű higiénés szabály 

betartásával: 

•Alaposan mossunk kezet étkezés előtt és 

után, illemhely használat után, köhögés, 

tüsszentés, zsebkendőhasználat után, 

közlekedés, vásárlás után és 

hazaérkezéskor. 

•Alkoholos kézfertőtlenítő szert használjunk 

a kézzel gyakran érintett felületek érintését 

követően (kilincsek, kapcsolók, 

nyomógombok, korlátok, mobiltelefon). 

Otthonunkban ezen felületeket rendszeresen 

fertőtlenítsük klór, vagy alkohol alapú 

fertőtlenítőszerekkel. 

•Papírzsebkendőbe, vagy könyökhajlatba 

tüsszentsünk, köhögjünk. A használt 

zsebkendőt zártan gyűjtsük és úgy dobjuk 

zárt szeméttárolóba.  

•Kerüljük a szem, száj, orr szennyezett 

kézzel való érintését. •Mellőzzük a szokásos 

üdvözlési formákat (pl. kézfogás, puszi). 

•Gyakran szellőztessük a zárt helyiségeket, 

mivel ez elősegíti a levegőben lévő 

kórokozók számának csökkentését.•Javasolt 

a túlzsúfolt helyek, tömeg-közlekedés 

kerülése. 

•Orr-szájmaszkot viseljen az, akinek 

orrfolyása és egyéb náthás tünetei vannak. 

•Ha lázas, köhög és 14 napon belül érkezett 

vissza külföldről, hívja háziorvosát 

telefonon és mindenképpen jelezze, hogy 

mikor és melyik országból, annak melyik 

régiójából érkezett Magyarországra- 

olvasható a Somogy Megyei Kaposi Mór 

Oktatókórház közleményében 

 

2020. március      www.nyim.hu   V. évfolyam II.szám 

Kedves 

Olvasónk! 

Ön Nyim Község 

Önkormányzat 

Hírlevelének 

soron következő 

számát 

olvashatja. 

Hagyomány-

teremtő céllal 

hoztunk létre 

kiadványunkat, 

célunk, hogy a 

község életét 

érintő híreket, 

eseményeket, 

civil szervezetek 

tevékenységét, 

valamint a 

programokat 

havi 

rendszerességgel 

megismertessük 

olvasóinkkal. 

Kellemes 

időtöltést 

kívánva; 

Barátsággal: 

 

Pistár Péter  

Polgármester 

 

A tartalomból 

Környezetvédelmi 

rovat        2.oldal 

Változás az 

ügyfélfogadásban

    2.oldal 

  

Tájékoztató az 

avar és kerti 

hulladék 

égetésének 

szabályairól        

     3..oldal 

Receptajánló  

     3.oldal 

Fermentáljunk 

együtt!       4.oldal 

Pályázati kiírás  

    5.oldal 

Koronavírus járvány 

http://www.nyim.hu/
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LOMTALANÍTÁS 

  

Nyim Község Önkormányzata  

2016. november 11-én 

(péntek) 

  

Házhoz menő, ingyenes  

  

LOMTALANÍTÁST  

szervez. 

  

A lomtalanítás alkalmával a 

háztartásban feleslegessé vált 

műszaki cikke(ke)t, 

lakásfelszerelés(eke)t, megunt 

tárgya(ka)t lehet kihelyezni az  

ingatlanok elé. 

  

A meghirdetett időpont előtt a 

lomokat TILOS  

közterületre pakolni!  

A jelzett napon 8.00-16.00. óra 

 

Válts szelíd szerekre! 
 Tisztítószereinkkel is óriási 

környezetterhelést jelentük. Mit tehetünk? 

Cseréljük le, amit csak lehet. Négyféle 

vegyi anyag épp elég! Mosószóda, 

szódabikarbóna, fehérítő-folttisztító só, 

ecet. Kipróbálod? 

Ha váltunk, sokat megtakaríthatunk. 

Olcsóbb, a csomagolása is 

környezetkímélőbb. Sok-sok vegyi 

anyagtól szabadítjuk meg magunkat és 

környezetünket. A szelíd szerekből nem 

kerül a vizekbe - onnan meg vissza az 

ivóvízbe - a hormonháztartásra ható 

anyag, nem lebomló, a szervezetben 

felhalmozódó vegyi összetevő. 

Vegyünk néhány nagyon egyszerű 

alapanyagot, nézzük meg mire is 

használhatjuk:  

Szódabikarbóna: Tisztít, szagtalanít, 

fertőtlenít, lágyítja a vizet, tisztítja a 

foltokat a kárpitokból és egyéb 

textíliákból. 

Citromlé és/vagy citromsav: Oldja a 

vízkövet, leszámol a baktériumokkal, 

fehérít, szagtalanít, oldja a foltokat a 

textíliákon. 

Ecet: Fertőtlenít, zsíroldó, vízkőoldó, 

leszámol a kellemetlen szagokkal, a 

penésszel és a baktériumokkal. Tisztítja a 

foltokat a textileken, munkafelületeken, 

burkolatokon. 

 Mosószóda: Egyaránt használható 

gépi vagy kézi mosáshoz és 

takarításhoz. Oldja a zsírt, 

eltávolítja a foltokat a textilekből, 

lágyítja a vizet, tisztítja és 

portalatja a falakat, vízkőtleníti a 

csempéket és szanitereket. 

 Növényi olaj: Remekül ápolja a 

fából és bőrből készült bútorokat. 

 Teafa- és citrom 

illóolaj: Fertőtlenít és illatosít. 

 Alkohol: Fertőtlenít, szagtalanít. 

 Kukoricakeményítő: Remek 

bútorpolírozó, hatékonyan 

megtisztítja az üvegfelületeket, 

szőnyegeket és kárpitokat, ezek 

mellett szagtalanít. 

Használd bátran! És máris sokat tettél 

a környezeted megóvásáért! 

 

Ecet: Fertőtlenít, zsíroldó, vízkőoldó, 

leszámol a kellemetlen szagokkal, a 

penésszel és a baktériumokkal. Tisztítja a 

foltokat a textileken, munkafelületeken, 

burkolatokon. 

Mosószóda: Egyaránt használható gépi 

vagy kézi mosáshoz és takarításhoz. Oldja 

a zsírt, eltávolítja a foltokat a textilekből, 

lágyítja a vizet, tisztítja és portalanítja a 

falakat, vízkőteleníti a csempéket és 

szanitereket. 

Növényi olaj: Remekül ápolja a fából és 

bőrből készült bútorokat. 

Teafa- és citrom illóolaj: Fertőtlenít és 

illatosít. 

Alkohol: Fertőtlenít, szagtalanít. 

Kukoricakeményítő: Remek 

bútorpolírozó, hatékonyan megtisztítja az 

üvegfelületeket, szőnyegeket és kárpitokat, 

ezek mellett szagtalanít. 

 
Használd bátran! És máris sokat tettél 

a környezeted megóvásáért! 
 

Változás az ügyfélfogadás rendjében! 

TÁMOGASSA 
 ADÓJÁNAK  

1%-ával  
NYIMET! 

 Kérjük, hogy 
2020-ban adójuk 

1%- ának 
felajánlásával 
támogassák a 

Nyimben működő 
egyesületeket! 

Nyimi  
Hagyományőrző 

és Kulturális 
Egyesület, 
Adószám: 

18783315-1-14 

Nyim-i Lovas és 

Kutyás Terápiás 

Közhasznú 

Egyesület: 

Adószám: 

18208210-1-14 

Nyimi Faluszépítő 

és Környezetvédő 

Egyesület: 

Adószám:  

18784275-1-14 
 

Köszönjük! 

 

A koronavírus 

járvány miatt 

kialakult 

helyzetre való 

tekintettel a 

2020. június  

6-7-én Siófokon 
megtartandó  

 

NEMZETI 

REGATTA 

rendezvényt a 

Balatoni 

Hajózási Zrt. a 

résztvevők 

egészségének 

védelme 

érdekében 

törölte!  
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A pályázati program: 
Egy őshonos fákkal övezett, 
cserjékkel tarkított, sportolásra, 
bográcsozásra, szalonna sütésre, 
sétálásra, üldögélésre is alkalmas 
kis Nyimi Liget kialakítása; 
melynek létrehozása és használata 
során is a természettel és emberi 
környezetünkkel való harmonikus 
együttélés elvei érvényesülnek. 

1.őshonos fák és cserjék 
ültetése 
2. petanque pálya   
3.lengőteke pálya 
4.szurkolópadok 
5.szabadtéri tűzrakó és 
körülülők 
6.pihenőpadok és uzsonnázó 
asztal 
7.szelektív hulladéktároló 
8. kis fahíd a vízelvezető árok 
fölé 

 A pályázat egyik alapfeltétele a 
tervezett felújítás Közösség általi 
megvalósítása. Ez azt jelenti, 
hogy a programhoz kapott 
támogatást őshonos növényekre 
és köztéri elemek alapanyagaira, 
munkaeszközökre  fordíthatjuk, 
azonban a felújítási munkákat  -  
önkéntes vállalások segítségével 
nyimi lakosok, nyaralók, 
szimpatizánsok,  visszajárók, 
Nyimhez  bármilyen formában 
kötődők - együtt végezzük el.  
Éppen ezért kérjük, akinek 
szimpatikus, csatlakozzon 
hozzánk! 
Segítse ezt a kezdeményezést, 
akár alapanyaggal, akár anyagi 
támogatással, akár szakmai 
tanácsadással, akár a közös 
munkavégzés alkalmai során 
önkéntes munkával! 

 

 
 

 

Tájékoztató az avar és kerti hulladék szabadtéri égetés szabályairól FELHÍVÁS! 
Felhívjuk a 

lakosság 

figyelmét, hogy a 

2020. évben az 

önkormányzat 

tulajdonában álló 

fóliasátrakból  

4 db-ot 

bérbeadásra 

kínálunk.  

A sátrak jó 

állapotúak, 

szellőztethetőek, 

automata 

locsoló-

berendezéssel 

együtt 

egyenként, de 

akár több sátor 

is bérbe vehető. 

A sátrak 

körbekerítésének 

megoldása 

folyamatban van. 

További 

információ, 

érdeklődés az 

alábbi 

telefonszámon 

március 31-ig 

lehetséges: 

06/30 251-1724 / 

Pistár Péter 

 

 

 

 

Hozzávalók: 

40 dkg sertés hús (pl. csülök) 

20 dkg füstölt nyúlja, oldalas, vagy csont 

1 kg édes fejes káposzta 

1 ek olaj, vagy 2 dkg zsír 

4 dkg liszt 1 ek. tejföl 

őrölt kömény, só, kapor-majoránna 

(opcionális), 

amennyiben nem elég savanykás: ecet 
 

 

A szaftos bőrös húsokat majdnem készre 

főzzük sós vízben a füstöltekkel együtt. 

A káposztát nem túl vékony laskára 

vágjuk. A húsok főzőlevéhez adjuk, és 

puhára főzzük. Ha van félretett füstölt 

levünk (amiben előzőleg valamilyen 

füstöltet főztünk) az elfőtt levet azzal 

pótoljuk! 

A zsiradékból és a lisztből világos rántást 

készítünk. A puhára főtt húsokat szükség 

szerint kicsontozzuk. Felkockázzuk. 

Visszatesszük a káposztás 

főzelékünkhöz. Berántjuk. Kiforraljuk.  

 

Inkább hígabb jellegű főzeléket kell 

kapjunk, amihez jól illik egy szelet friss 

kenyér, és a tetejére némi tejföl is. 
 

Jó étvágyat kívánunk! 

 

Sue53 receptje 
 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 

hogy az avar és kerti hulladék szabadtéri 

égetését Nyim Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 5/2015. (III. 31.) 

önkormányzati rendelete szabályozza. A 

rendelet szerint az égetés munkanapon, 

valamint ünnepnap kivételével 

szombaton 16.00 –19.00-ig végezhető, 

abban az esetben, ha más újrahasznosítási 

lehetőség nem áll rendelkezésre. A 

szabályozás kitér arra is, hogy az égetés 

csak állandó felügyelet mellett, a 

tűzvédelmi szabályok betartásával, a 

lakókörnyezet lehető legkisebb 

zavarásával végezhető.   
Az égetéshez tüzet rakni csak 

biztonságos, tűzrakásra alkalmas 

helyen, az épületektől megfelelő 

távolságra lehet úgy, hogy a tűz életet, 

emberi egészséget, természeti és épített 

környezetet ne veszélyeztessen, kárt ne 

okozzon, tűz- és robbanásveszélyt ne 

jelentsen. Az avar és kerti hulladék nem 

tartalmazhat más kommunális, vagy 

ipari eredetű, továbbá veszélyes 

hulladék 

hulladéknak minősülő anyagot. Az 

égetést az engedélyezett időszakban sem 

lehet végrehajtani viharos szeles, vagy 

ködös időben, vagy ha az arra illetékes 

szerv általános tűzgyújtási tilalmat 

rendel el. A rendeletben foglalt 

kötelezettségek megszegése a közösségi 

együttélés szabályai megsértésének 

minősül, jogkövetkezményeit az erről 

szóló rendelet szabályozza. Felhívjuk 

lakosaink figyelmét, hogy a Siókom 

Nonprofit Kft. által áprilistól havonta 

kerül sor a zöldhulladék elszállítására, 

ezért kérjük Önöket, éljenek a 

lehetőséggel! Valamint próbáljuk 

előnyben részesíteni a komposztálást is! 

Mindannyiunk jól felfogott érdeke, hogy a 

lehető legkevesebb káros anyagot 

juttassunk a levegőbe, és szomszédjainkat, 

lakótársainkat is tartsuk tiszteletben! Csak 

ekkor várhatunk el hasonló bánásmódot.  

 

Figyeljünk Egymásra! 

 

 

 

 

Receptajánló- Lucskos káposzta 

…” 
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www.nyim.hu 

IMPRESSZUM: 

Nyimi Hírlevél- Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa. Megjelenik online terjesztésben a feliratkozók részére email útján, 110 

példányban nyomtatva Nyim község háztartásaiba történő eljuttatással, az önkormányzati weboldalon (www.nyim.hu), valamint az Önkormányzat 

hivatalos facebook oldalán (facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata) a GDPR irányelvek betartásával. Felelős szerkesztő: Pistár Péter 

polgármester    

www.nyim.hu Fermentáljunk együtt! 
 

Optimális 

környezet tejsavas 

erjesztéshez: 

- 18-22 °C - több 

lehet, kevesebb 

nem – (a kész 

zöldségek erjedés 

után már hűvös 

helyen tárolhatóak, 

de erről majd még 

mesélek.) 

- légmentes lezárás 

- megfelelő 

sókoncentráció – 

amit már korábban 

említettem. 

A legkönnyebben 

fermentálható 

zöldségek közé 

tartozik a káposzta 

(fehér, vörös, kínai 

kel), a sárgarépa, az 

uborka, a cukkini 

és a legtöbb 

retekféle - érdemes 

ezek közül 

választani először. 

A megfelelő 

leszorítás:  

Kulcsfontosságú 

része a 

fermentálásnak! 

Nehezékként 

használhatsz egy 

nagyobb 

zöldségdarabot (pl. 

egész 

káposztalevelet, pár 

hasáb répát, amit 

keresztben a 

befőttes üveg 

nyaka alá szorítasz, 

vagy orvosi lapkát) 

hogy a zöldségek 

ne ússzanak fel, 

mindet ellepje a sós 

lé.  

 

Savanyú káposzta üvegben: 
Hozzávalók: 

1 kg fejes káposzta, 1 csapott evőkanál só, 6 db babérlevél, 2 teáskanál kapormag, 2 

mokkáskanál őrölt kömény, 2 teáskanál egész (fekete vagy zöld) bors, 10 szem borókabogyó,  

8 gerezd fokhagyma- fűszerek ízlés szerint. 

Ez a mennyiség nagyjából 2 db normál (720 ml-es) vagy 1 db 1,5 literes befőttes üveget fog 

megtölteni.  

Káposztából válassz egészséges és friss, vékony levelű, tömött fejeket (téli káposztát)! 

A fűszereket a saját ízlésed szerint variálhatod: fentieken kívül bátran használhatsz tormát, 

csípős paprikát, borsikafüvet (csombort), mustár- és koriandermagot, de akár alma- vagy 

birsalma-szeleteket is!  

Elkészítés: A káposzta külső leveleit szedd le és a torzsa elöregedett részét vágd le. Az egész 

káposztafejet alaposan mosd meg, majd a torzsa felőli végéről vágj le 1-2 szeletet, amelyet 

majd leszorítónak használsz. Ha a káposztafej túl lapos, akkor inkább a torzsából hagyj meg két 

nagyobb darabot ugyanerre a célra! 

Ezek után nézd meg, hogy a levelek tövénél nem maradt-e semmilyen szennyeződés - ha kell, 

újra mosd meg a zöldséget! Ha vastag, vagy fás a káposzta torzsája, akkor vágd ki, de 

egyébként nagyon jó ízt ad a savanyú káposztának, úgyhogy kár lenne eldobni. Ha esetleg 

tölteni való leveleket is szeretnél savanyítani, azokat most tedd félre (ha vastag a középső 

levélnyél, azt viszont inkább vágd ki)! 

A káposztát gyaluld le, vagy szeleteld nagyon vékonyra, majd egy nagy tálban alaposan keverd 

össze a sóval. Először inkább kevesebb sót adagolj, a végső mennyiséget kóstolással határozd 

meg (a keveréket kellemesen sósnak kell érezned)! A keverék tetejére helyezd rá a tölteni való 

leveleket és hagyd egy kicsit állni káposztát. 

15-20 perc állás után tedd át egy tányérra a tölteni való leveleket, majd az apró káposztát 

kézzel kezdd el alaposan összedolgozni. Nyomkodd és masszírozd addig, amíg bőséges levet 

nem kapsz. Szórd a fűszereket egy 1,5 literes befőttes üveg aljára, vagy ha kisebb üvegeket 

használsz, oszd annyifelé, amennyi szükséges. A sós káposztát nyomkodd ki, majd töltsd meg 

vele az üveget. Alaposan nyomkodj le minden réteget, majd az utolsót egy káposztakoronggal 

szorítsd az üveg válla alá. 

Ha tölteni való leveleket is szeretnél savanyítani, akkor azokat egyesével tekerd fel és tedd az 

aprókáposzta közé vagy azok tetejére. Csak ezután helyezd el a leszorítót, hogy ezzel végeztél - 

de vigyázz, nehogy a tekercseket összetörd! 

Töltsd fel az egészet a káposzta saját, sós levével (a tető alatt hagyj 1,5-2 cm-nyi üres helyet). 

Figyelj rá, hogy a lé minden zöldségdarabot ellepjen, és ha szükséges, tölts rá még egy kevés 

forralt, majd szobahőmérsékletűre visszahűtött vizet is (só ekkor már nem kell bele)! 

Az üvegre szorosan zárd rá a tetejét, majd állítsd egy tálcára vagy mélyebb tálba, és tedd 18-

22°C-os, közvetlen napfénytől védett helyre. 

Érlelés: Ha ropogósabb, friss savanyúságot szeretnél készíteni, akkor a következő 5-10 

napban minden nap lazítsd meg a befőttes üveg tetejét, hogy az erjedés során keletkező gázok 

távozhassanak. Amikor a napi üvegnyitáskor már kellemesen savanyú illatot érzel, kóstold meg 

a készülő savanyúság levét! Ahogy az elérte a kívánt ízt, zárd vissza az üveg tetejét és 

költöztesd a hűtőszekrénybe. Ilyenkor már nyugodtan elkezdheted fogyasztani, de ha a 

probiotikus hatásra gyúrsz, hagyd pihenni még 2-3 hétig. Ha igazán mély ízeket szeretnél 

elérni, akkor viszont az első lezárás után legközelebb csak akkor nyisd ki az üveget, amikor 

már fogyasztani szeretnéd a savanyúságot! Az érés első pár napjában a befőttes üveg teteje alól 

némi lé ugyan kiszökhet, de ettől ne ijedj meg! Amint ez az intenzívebb erjedési szakasz 

lezárul, az üveget tedd sötét, hűvös helyre (kamrapolcra vagy spájzba), és nyugodtan felejtkezz 

el róla legalább 3-4 hétre, de akár hónapokra is! - Töltött káposztához is ez a legjobb verzió! 
Fülöp Ildikó receptje 

http://www.nyim.hu/
http://facebook.com/nyimkozsegonkormanyzata
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Nyim Község Önkormányzata 

pályázatot hirdet 

településkarbantartó munkakör betöltésére. 
 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, 6 vagy 4 órás, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 

besorolással 

A munkavégzés helye: Nyim 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Közterületek rendezése, fűnyírás, fák, bokrok karbantartása, 

metszése, tiszta környezet kialakítása. Az önkormányzat tulajdonában lévő gépek, eszközök üzemképes 

állapotban tartása, karbantartása, szervizelése. Az településen lévő egyedi szennyvíztisztító berendezések 

karbantartási feladataiban történő aktív részvétel. Egyéb technikai feladatok elvégzése. 

llletmény és juttatások: Megegyezés szerint 

 

Pályázati feltételek:  

 8 Általános,  

 Gépjárművezetői gyakorlat  

 B kategóriás jogosítvány,  

 Egészségügyi alkalmasság 

 Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, Cselekvőképesség, 

 Traktorvezetési tapasztalat, kisgépkezelői tanfolyam előny 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:   

 Szakmai önéletrajz,  

 lskolai végzettséget igazoló okirat másolata,  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás,  

 Jogosítvány másolata,  

 Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben,  

 Nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbíráló személyek megismerhetik.  

 

A munkakör legkorábban: május 2-től tölthető be 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.04.15. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Nyim Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (8612 Nyim, Fő u. 65.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 

Településkarbantartó 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok áttekintése után, polgármesteri interjú lesz. 

Az eredményről a pályázókat írásban értesítjük. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat 

eredménytelennek nyilvánításához.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.04.24. A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. 

 
 


