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A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Érd, önállóan gazdálkodó intézmény, 

amelyhez 3, részben önállóan gazdálkodó intézmény tartozik

gazdasági vezető (magasabb 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-Zs. út 19-21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény gazdasági vezetése, amelyhez 3 részben 
önállóan gazdálkodó intézmény tartozik.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
•   Főiskola, regisztrált mérlegképes könyvelő, költségvetési ágazati,
•   Vezetői – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•  Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
•   Tiszta erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•   Egyetem, költségvetési szakirányú végzettség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maitz Ferenc igazgató nyújt, 
a 06-23-377-218-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•   Postai úton, a pályázatnak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Érd címére tör-

ténő megküldésével (2030 Érd, Bajcsy- Zs. út 19-21.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-a-1/2010., valamint a munkakör 
megnevezését: gazdasági vezető.

•   Elektronikus úton Maitz Ferenc részére a maitz@hawk.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. február 12.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a http://korosi.erdcenter.hu honlapon 
szerezhető.

Közzététel    Tisztelt Érdi Lakosok!
Érd Megyei Jogú Város „Mihálytelep” területén a településszerkezeti és szabályozási terv, vala-
mint helyi építési szabályzat módosítás ügyében ismételt egyeztető tárgyalásra került sor. 

A településrendezési eszközök elfogadásuk előtt az egyeztető eljárás jegyzőkönyvével 
együtt megtekinthetők papíralapú változatban az Ügyfélszolgálaton, digitálisan a www.
erd.hu honlapon a közügyeink/önkormányzat/településrendezési eszközök előzetes köz-
zététele menüpont alatt. 

A közzététel  időtartama:  1  hónap.  Az  érintettek  a  közzététel  ideje  alatt  a  település-
rendezési eszközökkel kapcsolatban észrevételt tehetnek. Az alátámasztó munkarészek a 
Főépítészi irodán (Polgármesteri Hivatal, I. emelet 127. szoba) megtalálhatók.

Tisztelettel:    Mártonffy Gábor főépítész

Pályázati felhivás

A rendészeti szakközépiskolákban 2010. szeptemberében 

induló rendőr szakképzésre
A jelentkezés feltételei:
•   magyar állampolgárság
•   2009. évben a 18. életév betöltése, de nem lehet idősebb 33 évesnél,
•   cselekvőképesség,
•   rendelkezik állandó belföldi lakóhellyel,
•   büntetlen előéletű, és életvitele kifogástalan,
•   sikeres közép-, vagy emeltszintű érettségi vizsgát tett, ill. a képzés megkezdéséig azt 

leteszi
•   vállalja, hogy a hivatásos szolgálatra való alkalmasságát a jogszabályban előírt vizsgá-

latokkal megállapítsák.

Jelentkezési határidő: 2010. február 1.

A jelentkezési egységcsomag az iskolák honlapjáról, valamint www.Police.Hu-ról tölthető le:

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Tel.: 06/1-391-3545
Honlap: www.arszki.hu

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
9900 Körmend, Alkotmány út 5.
Tel.: 94/592-650, 94/592-657
Honlap: www.rendeszkepzo-kormend.hu

Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Tel.: 46/412-060/50-12 mellék
Honlap: www.mrszki.hu

Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
6728 Szeged, Bajai út 14.
Tel.: 62/559-577
Honlap: www.rendor-szeged.sulinet.hu

Tisztelt vállalkozók!
Tájékoztatjuk tisztelt adózóinkat, hogy az adózás rendjérõl szóló 
2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 2010. január 1-jét 
követõ rendelkezési alapján a 2010. január 1-jét megelõzõ adó-
éveket érintõ helyi iparûzési adókötelezettségeiket továbbra is 
az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, illetve az ezzel 
kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság 
látja el. 

A 2009-es és az azt megelõzõ adóéveket érintõ bevallási, bejelen-
tési, adó- és adóelõleg fizetési, valamint feltöltési kötelezettségeiket 
a jelenlegi szabályok szerint kell teljesíteni.

Az Art. alapján az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíte-
niük:

– A 2010. elsõ félévi adóelõleget, a 2008. évi bevallás alapján 
elõírt összegben, 2010. március 15. napjáig, 

– A 2009. évrõl a helyi iparûzési adóbevallást benyújtani, vala-
mint a bevallás alapján számított adókülönbözetet 2010. május 
31. napjáig kell megfizetni a 12001008-00209494-00900007 szám-
laszámra. 

Az állami adóhatóság felé kell teljesíteni:
– A 2010. második félévi adóelõleget (2010. szeptember 15. nap-

jáig fizetendõ), 
– a 2011. elsõ félévi adóelõleget (2011. március 15. napjáig 

fizetendõ). Ezen elõlegek bevallása önadózással történik a 2009. 
elszámolására rendszeresített bevallási nyomtatványon, megfizetni 
az állami adóhatóság helyi iparûzési adó számlájára kell. 

Fentiek alapján a 2009. évi bevallás feldolgozásakor az önkor-
mányzati adóhatóság nem bocsát ki fizetési meghagyást.

Azon vállalkozóknak, akik iparûzési tevékenységüket 2010. janu-
ár 1-jét követõen kezdik, vagy szüntetik meg, bejelentkezési illetve 
bevallási kötelezettségüket (a változást követõ 15 napon belül) az 
állami adóhatóság felé kell teljesíteniük. A benyújtott – adóelõleget 
tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak 
minõsül. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 2010 évtõl életbe 
lépõ módosítása szerint valamennyi vállalkozás csökkentheti az 
iparûzési adó alapját a külföldi telephelyen végzett tevékenységébõl 
származó bevételével. Új tényezõ az adóalap meghatározásában, 
hogy az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) 
tevékenység ösztönzése érdekében 2010-tõl az ilyen tevékenységet 
végzõ vállalkozások csökkenthetik a helyi iparûzési adó alapjukat 
a K+F tevékenység közvetlen költségével.

  Adócsoport

Horgászbál
Az Érd és környéke Horgász Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2010. január 30-án 19 órakor tartandó hagyományos, éves 26. Horgászbáljára!

Jegyek rendelhetõek elõvételben a horgászegyesület irodájában, 
vagy a +36-30-940-3074-es telefonszámon.

Részönkormányzati ülések:
Érdligeti 

Településrészi Önkormányzat

Idõpont: január 25. (hétfõ) 18 óra
Hely: Hunyadi Mátyás Általános Iskola

(2030 Érd, Túr u. 5-7.)

Vincellér–Kertváros 
Településrészi Önkormányzat

Idõpont: január 27. (szerda) 17 óra
Hely: Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola

(2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21.)

Tisztviselõ- és Újtelepi Városrész 
Településrészi Önkormányzat

Idõpont: január 27. (szerda) 18 óra
Hely: Batthyány Általános Iskola

(2030 Érd, Fácán köz)

információk


