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Az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján 
pályázatot hirdet

logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, gyes végéig tartó időszak
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Szakirányú főiskolai végzettség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyít-
vány, diplomamásolat. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. szeptember 7. nap-
jától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 1. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (2030 Érd, Fő utca 42. )  
Intézményvezető: Nagy Éva. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 7. 

Az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján 
pályázatot hirdet

pszichológus 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, gyes végéig tartó időszak
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Szakirányú egyetemi végzettség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyít-
vány, diplomamásolat. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. szeptember 7. nap-
jától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 1. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (2030 Érd, Fő utca 42.). 
Intézményvezető: Nagy Éva.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 7. 

Meghosszabbították a határidõt

Önerõs út- és járdaépítési pályázat
 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági 
Bizottsága a 28/2009 (IV. 24.) KGY. rendeletben kapott  felhatalmazás alapján, 
a 36/2009 (V. 12.) VMMB határozatával elfogadott, az önkormányzat és a 
lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések támogatására 
kiírt pályázatában 

a pályázatok leadásának határidejét
54/2009 (VI. 23.) VMMB határozatával

2009. szeptember 30-ig meghosszabbítja.

A pályázathoz szükséges dokumentumok (pályázati kiírás, pályázati adatlap, 
szerződésminták) Érd város honlapjáról letölthetők, illetve beszerezhetők a 
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodáján.
 További információ: 23/522-387.

Pályázati felhívás

Kávéház üzemeltetése
Az Érdi Városfejlesztési Kft. (2030 Érd, Alsó u. 1.) pályázatot 
hirdet az Érd 22558 helyrajzi számú, természetben Érd, Budai 
u. 14/A szám alatt levő, korábban gyógyszertárként funkcionáló 
ingatlanban létesítendő kávéház üzemeltetésére.

A létesítendő kávéház hasznos alapterülete: 119,29 m2 + terasz 
71,22 m2

A kávéház minimálisan elvárt havi bérleti díja: 300 000 Ft + áfa 
Az üzemeltetés feltétele az ingatlan felújításához, átalakításához 
történő anyagi hozzájárulás minimum 15 M Ft értékben, mely 
összeget annak kiegyenlítéséig havi 100 000 Ft + áfa összegű 
bérleti díj igénylésével térít vissza üzemeltetőnek a bérbeadó.  

A pályázat beérkezési határideje: 2009. augusztus 15.

A pályázatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a következő 
címre kérjük eljuttatni: Érdi Városfejlesztési Kft., 2030 Érd, Alsó 
u. 1. 

A pályázat eredményéről minden pályázót levélben értesítünk.

Segíthetek?

Pályázati felhívás
Az Érdi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat „Segíthetek?” címmel a 
2009/2010 tanévre, tanulmányi sikeres-
ségük előmozdításának támogatására 
ösztöndíjpályázatot hirdet magyar 
állampolgárságú, érdi, cigány/roma 
tanulók/hallgatók részére 

A pályázat célja: Az a roma származá-
sú általános vagy középiskolás, felsőfo-
kú képzésben résztvevő részesülhessen 
támogatásban, aki képességeihez mér-
ten jól szerepel az iskolában, jó vagy 
példás a magatartása, iskolai felszere-
lését rendben tartja, feladatait elvégzi, 
udvarias, igazolatlan mulasztása nincs.
Pályázati adatlap a Polgárok Házában, 
az ügyfélszolgálati irodában és a kap-
csolattartótól kérhető.
Pályázni csak az általános iskola 5. 
osztályától lehet.
Feltételek:  
• Cigány/roma származás
• Érdi lakóhely
•  Iskola (igazgató, osztályfőnök) 

ajánlása
• Legalább 3 egész tanulmányi átlag
• Példás vagy jó magatartás
Az elbírálás a CKÖ jogköre, több tanuló 
esetén a döntés a rangsorolás szerint 
történik.
Beadási határidő: 2009. szeptember 
10., déli 12 óráig.  
Helye: Polgárok Háza I. emelet 116. 
szoba, személyesen a romareferensnél.  
Szerdánként: 8–14 óráig, és pénteken-
ként 8–12 óráig!
A határidőn túl beadott pályázat nem 
érvényes.
Az elbírálás: 2009. szeptember 20-ig.
A kifizetések folyamatosan, az elbírálási 
idő után.
A nem nyert pályázatokra külön értesí-
tést nem küld a CKÖ! 
A pályázónak valamennyi feltételnek 
meg kell felelnie, ellenkező esetben 
nem érvényes a pályázata.
Kapcsolattartó: 
Kalányos Éva romareferens,  
Érd, Alsó u. 3. I. emelet 116. szoba.

Balogh Csaba 
Érdi CKÖ elnök

Tûzgyújtási tilalom
Tisztelt Állampolgárok!

A hosszú idő óta tapasztalható rendkívül aszályos időjárásra való 
tekintettel a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
2009. július 23-tól kezdődően Pest megye területén általános 
tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A tűzgyújtási tilalom vonatkozik:
• az erdőkre (a kijelölt tűzrakó helyekre is),
•  az erdők 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket, vala-

mint a parlag- és gazégetést is), 
•  az utak és vasutak körzetére, azok melletti fásításokra 

(különös tekintettel az égő dohánynemű járműből történő 
kidobására).

 A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonásról a 
médián keresztül értesülhetnek.
Az előírás megszegése szabálysértési eljárást von maga után. 
A nemkívánatos tűzesetek megelőzése, a köz- és magánvagyon 
védelme érdekében kérjük Önöket, hogy a tilalomra vonatkozó 
előírásokat tartsák be.

 Vörös János tű. ezredes sk.
 tűzoltóparancsnok

Tájékoztató

Közvilágítási hibák bejelentése

Megváltozott a közvilágítási hibák 
bejelentési rendje. A bejelentések elér-
hetőségei az alábbiak: 
Telefonon: a 06-40/200-855 számon. 
E-mailben: kozvilhiba@t-online.hu  
Hibabejelentő lap letölthető: 
www.rfv.hu - közvilágítás korsz.,  
fényáram-szab. menüpont alatt.

Beíratkozás esti gimnáziumba a 2009–2010-es tanévre  

Jelentkezni lehet a Budakalászi Gimnázium Érdi Tagiskolájába 
érettségit adó esti képzésre az Erzsébet u. 24–32. szám alatt 
(Bolyai Általános Iskola) a következő időpontokban:

2009. augusztus 24-től minden hétköznap 16 és 19 óra között.

Érdeklődés Fábián Gyulánál.
Tel.: 06-30/222-4628   
Összes bizonyítványát hozza magával, mert az évfolyamba 
sorolás ezek alapján történik!

A megunt, öreg kutyák az utcán végzik?! 
A város szélén, egy külterületen vasárnap reggel 
egy taxi lassított, majd egy öreg, beteg, kutyát 
dobtak ki belőle. Feltehetően az állatot megun-
hatták, és nem akartak költeni tovább rá…

Állatbarát szemtanúk az eseményt látták, a 
kocsi rendszámát sikerült is feljegyezniük.

A kutyát az Orpheus Állatvédő Egyesület 
által üzemeltetett Ebrendészet összeszedte 
és védelmet nyújtott neki. A szemtanúk az 

ismert adatok alapján feljelentést tettek a 
rendőrségen.

Az elkövető bizonyára nem tudta, hogy tette 
bűncselekmény, hiszen a 2004. évi X. törvény 
értelmében aki állatot elűz, elhagy, kitesz, az 
is bűnt követ el, és két évig terjedő börtönnel 
sújtható!

Orpheus Állatvédő Egyesület
www.zug.hu, www.ebrendeszet.zug.hu


