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Batthyány Általános Iskola és Sportiskola

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

idegennyelv-tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: 
Altalános iskolai angolnyelv-oktatás 5–8. évfolyamon.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
• Főiskola, angolnyelv-tanár
•  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent : 
•  Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga
• Testnevelés vagy német szakos tanári diploma

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Végzettséget és munkaviszonyt igazoló okiratok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2009. augusztus 17. napjától tölthető be.

A  pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Rozgonyi János igazgató nyújt a 23/365-785-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Batthyány Általános Iskola 

és Sportiskola címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Fácán köz 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: XV/100/2009., 
valamint a munkakör megnevezését: idegennyelv-tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 31.

Batthyány általános Iskola és Sportiskola

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

németnyelv-tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: 
Általános iskolai németnyelv-oktatás felső tagozatban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
• Főiskola, németnyelv-tanár
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent : 
• Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Végzettséget és munkaviszonyt igazoló okiratok

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2009. augusztus 17. napjától tölthető 
be.

A  pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Rozgonyi János igazgató nyújt a 23/365-785-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Batthyány Általános Iskola 

és Sportiskola címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Fácán köz 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: XV/100/2009., 
valamint a munkakör megnevezését: idegennyelv-tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 31.

Segíthetek?

Pályázati felhívás!
Az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat „Segíthetek?” 
CÍMMEL a 2009/2010 tanévre, tanulmányi sikerességük 
előmozdításának támogatására ösztöndíjpályázatot hirdet 
magyar állampolgárságú, érdi, cigány/roma tanulók / hallgatók 
részére 
A pályázat célja: Az a roma származású általános vagy 
középiskolás, felsőfokú képzésben résztvevő részesülhessen 
támogatásban, aki képességeihez mérten jól szerepel az 
iskolában, jó vagy példás a magatartása, iskolai felszerelését 
rendben tartja, feladatait elvégzi, udvarias, igazolatlan 
mulasztása nincs.
Pályázati adatlap a Polgárok Házában, az ügyfélszolgálati 
irodában és a kapcsolattartótól 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. déli12 óráig.  
Helye: Polgárok Háza I. emelet 116. szoba, személyesen a 
romareferensnél.  Szerdánként: 8–14 óráig és péntekenként 
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 értesítést 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

Tisztelt Lakosság!
Az Érd, Béke téri lakótelep és a Budai úti üzletházak között találha-
tó szervizút felújítása okán, 2009. június 15-től a fentebb meghatá-
rozott szakaszon a szervizút naponta 8-tól 17-ig, a forgalomlassító 
küszöbtől a STOP-SHOP bevásárlóközpont előtti körforgalomig, 
teljes szélességében lezárásra kerül!

A kivitelezéshez szükséges útzár várhatóan 3 hétig fog tartani.
A fentiekben meghatározott munkákat Puhi-Tárnok Út- és 

Hídépítő Kft. végezi.
Megértésüket előre is köszönjük!
Érd, 2009. június 16.
 Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

információk


