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A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Lukin László A.M.I. 2030 Érd, Felső u. 33. 

szaktanítást végző hegedűtanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 évig tartó közalkalma-
zotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 26 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
hegedűoktatás. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a az 
önkormányzati határozatokban foglalt egyéb juttatások, (szakkönyv támogatás, cafetéria 
juttatások % arányában stb.) rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, 
hegedű szak – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–  Főiskola, felsőfokú képesítés, hegedű szak, 
–  Főiskola, hegedű szak, büntetlen előélet – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  önéletrajz, végzettséget igazoló okiratmásolat, erkölcsi bizonyítvány, 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 25. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Légrádi Lászlóné nyújt, a 23/365-
641 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
–  Postai úton, a pályázatnak a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére 

történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 264-5/2010., valamint a munkakör 
megnevezését: szaktanítást végző hegedűtanár. [MB1]

–  Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@freemail.hu E-mail címen 
keresztül 

–  Személyesen: Stiblo Anna, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. [MB2]
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati anyagok megismerése után 
interjú, az eredményekről telefonos, írásos értesítés 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 21. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
–  a helyben szokásos módon – 2010. június 2.

Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

gyermekpszichiáter 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
gyermekpszichiátriai tevékenység, gyermekneurológiai szűrővizsgálatok végzése, konzul-
táció, szakvéleményírás 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
–  Egyetem, szakvizsga (befejezett vagy folyamatban lévő)
Előnyt jelentő kompetenciák: 
–  pszichoterápiás képzettség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, diplomamásolat 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 13. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
–  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Fő utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3788/10, valamint a munkakör 
megnevezését: Gyermekpszichiáter. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 27. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
–  Oktatási és Kulturális Közlöny
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epsz-erd.hu honlapról sze-
rezhető. 

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet

gazdasági ügyintéző
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Túr u. 5–7.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint a helyi 
jogszabályoknak megfelelő juttatások.
Pályázati feltételek:
–  Középiskola/gimnázium, közgazdasági
–  Ügyintézői – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat
–  Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata, erkölcsi bizonyítvány, 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2010.06.21.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010.06.17.
A pályázatok benyújtásának módja:
–  Postai úton, a pályázatnak a Hunyadi Mátyás Általános Iskola címére történő megkül-

désével (2030 Érd, Túr u. 5–7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: K-I/285/2010.

–  elektronikus úton Vargáné Balogh Erika igazgató részére a hunyadi.erd@hawk.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2010.06.18.

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár
meghívja Önt  

az Ünnepi Könyvhét keretében

június 9-én 17 órai kezdettel 
Kopor Tihamér: 

A Folyondár 
című könyvének a bemutatójára.

A kötetet ismerteti: 
Bognár Nándor, 

az Érdi Újság főszerkesztője

Közreműködik: 
Dankóné Simon Judit előadóművész

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365-470 ; www.csukalib.hu

Hibaigazítás
N. Goller Ágotának könyvbemutatója volt 
a városi könyvtárban. Az eseményt beha-
rangoztuk az Érdi Újságban, a könyvről 
ismertetést közöltünk és magáról a ren-
dezvényről is részletesen, fotóval beszá-
moltunk. Ezt követően levelet kaptunk 
N. Goller Ágotától, aki ez utóbbi esemény 
kapcsán egyebek mellett a következőket 
írta:
 „Az írásba egy komoly hiba került, fér-
jem nevét tévesen szerepeltette Bálint 

Judit. Nem Németh Lászlónak, hanem 
Nagy Lászlónak hívják. Elég ismert tör-
ténész ahhoz, hogy ilyen tévesztést ne 
engedhessen meg, de én sem.  Ha meg-
nézik a Ki kicsodát, talán felsorolt köny-
vei száma, mintegy 30 mű, tudományos 
rangja, ismertsége, mint a legolvasottabb 
magyar történészé, indokolják, hogy hely-
reigazítást kérjek.”
 A hibáért természetesen elnézést kérünk 
az érintettektől, és az olvasóktól is: az „N” 
betűt tévesen vélte a „Németh” név rövidí-
tésének munkatársunk, Bálint Edit.

Településrendezés

Tisztelt Érdi Lakosok!
Érd Megyei Jogú Város teljes területére 
készülõ Településszerkezeti Terv, Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv épí-
tett környezet alakításáról és védelmérõl 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti 
véleményezési eljárása lezajlott.
 A településrendezési eszközök elfoga-
dásuk elõtt az beérkezett véleményekkel, 
és az egyeztetõ eljárás jegyzõkönyvével 
együtt megtekinthetõk papíralapú vál-
tozatban a Polgárok Háza (Alsó u. 3.) 
Ügyfélszolgálatán, digitálisan a www.erd.
hu honlapon a közügyeink/önkormány-

zat/településrendezési eszközök elõzetes 
közzététele menüpont alatt. 
 A közzététel idõtartama: 2010. május 
14. – 2010. június 16.
 Az érintettek a közzététel ideje alatt a 
településrendezési eszközökkel kapcsolat-
ban észrevételt tehetnek.
 A tervek, és az alátámasztó munkarészek 
a Fõépítészi irodán (Polgármesteri Hivatal, 
I. emelet 127. szoba) megtalálhatók.
 Az elfogadás elõtt álló településrende-
zési eszközökkel kapcsolatban lakossági 
fórumot tartunk 2010. június 7-én 18.00 
órától a Polgárok Háza (Alsó u. 3.) föld-
szinti közgyûlési termében. 
 Tisztelettel: Mártonffy Gábor, fõépítész

Esti gimnázium
Jelentkezzen érettségit adó esti képzésre 
2010-ben a Budakalász Gimnázium Érdi 
Tagintézményébe!
Minden eddigi tanulmányát beszá-
mítjuk.
Beiratkozáshoz személyi okmányait és 
bizonyítványait hozza magával! 
Beiratkozás ideje: 2010. június végé-
ig hétköznap délután.
Július 1., 15., 29-én és augusztus 12-én 
csütörtökön du. 16 és 19 óra között.
Augusztus 23-tól folyamatosan, hétköz-
nap délután.
Cím: Bolyai János Általános Iskola,  
Érd, Erzsébet u. 24-32.
Érdeklődés telefonon:  
36-30/222-4628 számon

információk


