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Tisztelt lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
volt érdligeti strand területén 
található tó és környezetének 
felújítása megkezdődött. 

Korábban a tó vizét a patak-
ból biztosították és az elvezető 
rendszer a volt fürdő leeresztő-
jére volt rákötve. Sajnos a patak 
vize sokszor szennyezett volt és 
emiatt előfordult, hogy bűz ter-
jengett a környéken. A leeresztő 
rendszer nem működött, mivel 
azt magáningatlanon lezárták, 

így esős időszakban a tó túl-
áradt. Most a vízellátás megol-
dásával, valamint a leeresztő 
rendszer átépítésével ezek a 
kellemetlen jelenségek kiküszö-
bölésre kerülnek. 

A korábban kialakított tóban 
két szökőkút kerül elhelyezés-
re a tó vizének levegőellátását 
is biztosítva. A tó körül 3 méter 
szélességben díszburkolatos 
(AB klassik beton térkőburko-
lat őszi lomb színben) járda 
épül, amelynek kivezetésével 
a Fürdő utcai meglévő patak-

hídig juthatnak el a látogatók. 
A tó körül kialakított vízszintes 
irányú léckerítés lábazatában 
2 méterenként beépített led 
energiatakarékos lámpatestek 
biztosítják majd a világítást. 
Továbbá megtörténik a tó köz-
vetlen környezetének zöldfe-
lületi rendezése füvesítéssel, 
rézsűképzéssel.

Városüzemeltetési 
és Városfejlesztési Iroda

Városfejlesztési  
és Beruházási Csoport

A Kőrösi Csoma Sándor  Általános Iskola  

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

pályázatot hirdet

gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:  a vezetői megbízás 
határozatlan időre szól
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-
Zsilinszky út 19–21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, melyhez 3 
részben önállóan gazdálkodó intézmény  tartozik, gazdasági 
vezetői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•  Főiskola, költségvetési szakirány vagy főiskolai és 

mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon.
• Gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret
• Pénzügyminisztériumi regisztráció
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•  Költségvetési szervnél szerzett – legalább 5 éves vezetői 

tapasztalat
• Egyetemi végzettség, költségvetési szakirányon.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok 

másolata, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2009. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maitz 
Ferenc nyújt  a 06-23/377-218-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton a pályázatnak a Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola – Érd címére történő megküldésével ( 
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19–21.). Kérjük a borítékon  
feltüntetni  a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: SZI/R/3212/2/2008, valamint a munkakör 
megnevezését: gazdasági vezető.

•  Elektronikus úton Maitz Ferenc részére a maitz@hawk.hu 
e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 29.

Részönkormányzati ülések

M E G H Í V Ó 
 

a Vincelléri Településrészi Önkormányzat 
2009. szeptember 9-én,  

szerdán 17.00 órakor
kezdődő ülésére 

 
Az ülés helye: 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola  
(2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19–21.)  

6. sz. terem 

 
 
 M E G H Í V Ó 
 

a Tisztviselő- és Újtelepi Településrészi 
Önkormányzat 

2009. szeptember 9-én,  
szerdán 18.00 órakor 

kezdődő ülésére 
 

Az ülés helye: 
Batthyány Lajos Általános Iskola  

(2030 Érd, Fácán köz) 

Érdi Városi
Polgárőr Egyesület
2030 Érd, Fűtő u. 41.

Ügyfélfogadás:
   minden hónap első péntekén
   17–18 óra között

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig
Telefon:  06-23/374 459
 06-30/621-2596 
 06-30/621-2580 

 Macsotay Tibor elnök

Tájékoztató

Az érdligeti tó felújításáról

információk

Az Érdi 
Szakorvosi 

Rendelőintézet
gyakorlattal rendelkezõ 
fogászati asszisztenst

keres, számítógépes 
ismerettel.

Érdeklõdni 
a 23/365-232/149-es

 telefonon lehet, 
Bacsóné Szabó Julianna 

fõnõvérnél.


