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Az érdi  Cigány Kisebbségi Önkormányzat
A pályázati határidõ meghosszabítva, 

2010. augusztus 25-ig! 

Az érdi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat

„SEGÍTHETEK?”
címmel 

tanulmányi sikerességük  
előmozdításának támogatására 

a 2010-2011. tanévre 
tanulmányi ösztöndíj 

pályázatot hirdet magyar  
állampolgárságú

ÉRDI, CIGÁNY/ROMA

tanulók/hallgatók részére

A pályázat célja: 
Az a roma származású általános vagy 
középiskolás, vagy felsőfokú oktatásban 
tanuló részesülhessen támogatásban, 
aki képességeihez mérten jól szerepel 
az iskolában, jó vagy példás a magatar-
tása, iskolai felszerelését rendben tartja, 
feladatait elvégzi, udvarias, igazolatlan 
mulasztása nincs!
A tanulókat az iskola igazgatója, 
osztályfőnöke, tanszékvezetője, tanára 
javasolhatja az ösztöndíjra. Az elbírálás 
a CKÖ jogköre, több tanuló esetén a 
döntés a rangsorolás szerint történik
Pályázati feltételek:
Cigány-roma származás és érdi lakos
Iskola (igazgató, osztályfőnök, tanszék-
vezető, tanár) ajánlása.
Jó vagy példás magatartás.
Az általános iskolai tanulók 5. osztálytól 
pályázhatnak.
Tanulmányi eredményének átlaga 
legalább 3 egész (az átlagszámításba 
a magatartás, szorgalom nem számít 
bele) Külön elbírálás alá esik az a tanu-
ló, aki nem éri el a 3 egész átlagot, de 
példás magatartása és szorgalma miatt 
jelentős javulást mutatott fel az előző 
féléves eredményéhez képest.

A pályázat beadási határideje: 
2010. augusztus 25. déli 12 óráig.  
Helye: Polgárok Háza 1 emelet 116. 
szoba, személyesen, Kalányos Éva 
romareferensnél szerdán: 8-14 óráig, és 
pénteken 8-12 óráig.
A pályázónak valamennyi feltételnek 
meg kell felelnie, ellenkező esetben 
nem érvényes a pályázata. A határidőn 
túl beadott pályázat nem érvényes!

Az elbírálás ideje:  
2010. augusztus 31-ig.

A kifizetések folyamatosan, az elbírálási 
idő után.
A nem nyert pályázatokra külön értesí-
tést nem küld a CKÖ!

A pályázattal kapcsolatos valamennyi 
dokumentum elérhető Kalányos Éva 
romareferensnél Érd, Alsó u. 3. I. em. 
116. szoba, valamint a Polgárok Háza 
Ügyfélszolgálati Irodáján!

Érd, 2010. július 9.    

Balogh Gusztáv                                     
Érdi CKÖ elnök

Közlemény

Változások a víz- és csatornadíj fizetés 
módjában és ütemezésében

A víz- és csatornadíj számlázás ütemezése és a fizetés módja 2010. szeptember 1-től meg-
változik. A vízóra-leolvasás és -számlázás között eddig eltelt 2-3 hónap 30 napra rövidül. 
Egyben megszűnik a számlák díjbeszedő-leolvasóknak történő készpénzes kifizetése: a 
díjfizetés a szeptember 1-től kézbesített számlák esetén már csekken, egyéni átutalással 
vagy csoportos beszedési megbízással történhet. 
Társaságunk a fogyasztóink kérésére és a biztonságos pénzkezelés érdekében a mai kor-
nak jobban megfelelő, egyszerűbben nyomon követhető fizetési rendet alkalmaz 2010. 
szeptember 1-jétől a víz- és csatornadíj számla kiegyenlítésére. A befizetett pénz bizton-
ságán túl fontos az a fogyasztói igény is, hogy a tényleges fogyasztás és a díjfizetés között 
ne teljen el 2-3 hónap, ami a mai rendszert jellemzi. Ha az adott hónapban leolvasott 
mérőállás alapján a következő hónapban megérkezik a számla, akkor a fogyasztók jobban 
tudják követni vízfelhasználásukat, és gyorsabban tudnak cselekedni, ha mérsékelni 
szeretnék a vízszámlájukat.
A vízóra leolvasás módja változatlan marad, az eddigi periódus szerint kéthavonta törté-
nik. A számla a leolvasást következő hónapban postán megérkezik. A számlához kitöltött 
csekket mellékelünk, amit 15 napon belül kell befizetni.
Aki eddig is csekken vagy egyéni átutalással fizetett, vagy csoportos beszedésre hatalmaz-
ta fel bankját, annak a fizetési módja nem változik.
Minden vízfogyasztónk az átmeneti időszakban 1 hónapon belül 2 számlát kap, a leolva-
sási ciklusnak megfelelően:
–  Az első számla: a május-júniusi vagy a júniusi-júliusi fogyasztás számlája, amit a 

számla átvételekor még készpénzben kell a díjbeszedőnek kifizetni (kivéve, ha valaki 
eddig is csekkel, egyéni átutalással vagy csoportos beszedéssel teljesített).

–   A második számla: a július-augusztusi vagy az augusztus-szeptemberi fogyasztás 
számlája, amelyet már csekken kell befizetnie azoknak a fogyasztóknak, akik eddig 
készpénzfizetéssel rendezték számláikat.

Amennyiben a Fogyasztó korábban is csekkel vagy csoportos beszedési megbízással, 
egyéni átutalással egyenlítette ki számláit, a fenti időszaki fogyasztásokról szóló mindkét 
számláját az eddigiekhez hasonlóan postán küldjük.
Társaságunk tudja, hogy az egyszeri számlatorlódás megterhelő a fogyasztók számára. Az 
esetleges pénzügyi nehézségek enyhítésére az első „csekkes” számla befizetési határidejét 
az általános 15 nap helyett 30 napban határoztuk meg, hogy mindenkinek legyen kellő 
ideje a szükséges fedezet előteremtésére! 
Reméljük, hogy az új fizetési mód és rendszer áttekinthetőbbé és biztonságosabbá teszi 
a díjfizetést, és a szeptember-októberi többletteher ellenére mindenki megelégedésére 
szolgál.
A készpénzes fizetési mód megszüntetésétől függetlenül a leolvasó az eddig megszokott 
időpontban továbbra is rögzíti a vízmérő állását.
Amennyiben valaki ezen időszakban nem tud otthon tartózkodni, vízmérőállását – a 
rendszeres számlázás érdekében – augusztus 15-től az alábbiak szerint  diktálhatja be:
–   Telefonon a 23-500-000 vagy 23-521-751-es telefonszámon (2-es menüpont)
–  Automata mérőállásrögzítő-rendszer segítségével telefonon a 23-521-771-es számon
–  E-mail-ban az ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu címen
–  Interneten a www.erdivizmuvek.hu oldalon
–  Sms-ben a 06-20-392-7022 telefonszámon. Az sms diktálás elvárt formátuma: c:vizo-

ra_L/Kvízmérőazonosító_vízmérőállás. A _ jel szóközt jelent, L, ha lakossági fogyasz-
tó, K, ha közületi fogyasztó. (Egy lakossági fogyasztó diktálása a következőképpen néz 
ki: c:vizora L4401013331 500)

Ügyfeleink kérdéseire a vízmérő leolvasója és az ÉTV Kft. ügyfélszolgálata is készséggel 
válaszol.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
cím:   2030 Érd, Felső u. 2.
telefon:   06-23-521-751
e-mail:   ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu
Ügyfélfogadás:  hétfő: 8.00 –20.00, kedd, szerda, csütörtök: 8.00 –14.30
 Érd és Térsége Víziközmű Kft

Csaknem kétszázan éltek az utolsó lehetőséggel 

Szemétdíjtartozások
Érden az országos átlagot jelentősen meghaladja a szemétdíjtartozások mértéke, a lakos-
sági ügyfelek 15-20%-a késve, vagy egyáltalán nem fizeti a hulladékszállításra vonatkozó 
számláit. A közszolgáltató Érd-Kom Kft. nem nézhette tétlenül kintlévőségei szélsőséges 
növekedését, 2010. júniusának utolsó hetében akcióval kereste meg az érdieket.

– A felhalmozott tartozások behajtásának jogi folyamatában nyár elejére több száz 
ügyfelünk jutott el a végrehajtást megelőző, utolsó előtti szakaszig. Mielőtt ezeket az 
ügyeket a behajtási szakaszba juttattuk volna, szerettünk volna lehetőséget adni a meg-
fontolásra – ismertette az előzményeket Sárvári Endre ügyvezető igazgató. 

Utolsó lehetőségként felajánlották a tartozást felhalmozóknak, hogy június végén egy 
héten át bizonyos engedmények mellett törleszthetik adósságukat. Vállalták, hogy akik 
az adott héten befizetik tőketartozásukat, azoknak elengedik a díjat terhelő kamatokat 
és az adminisztrációs díjat. Ez a kedvezmény több tízezer forintnyi többlet teher alól 
mentesíthette azokat, akik élni kívántak a lehetőséggel. Az akcióról széles körben tájé-
koztatták Érd lakosságát. A helyi médiában többször is hirdettek, és cikket jelentettek 
meg a probléma hátteréről, a várható jogi eljárás részleteiről. Hirdetést sugároztak a 
Rádió 6-ban, plakátoltak a város forgalmas közterületein, és az akció hetében hangszórós 
autóval járták az utcákat. 

Az akció időszakában 187 ügyfél kereste fel az Érd-Kom ügyfélszolgálatát, közülük 151-
en készpénzben kifizették teljes tőketartozásukat, ami összesen megközelítőleg egymillió 
forintot tett ki. További 36 ügyfélnek adtak részletfizetési lehetőséget, összesen 1,3 millió 
forint értékben – ami ugyan eltörpül a teljes 153 millió forintos összes kintlévőséghez 
képest, mégis biztató kezdet.

– Az Érd-Kom ezután is mindent megtesz az együttműködés, a kintlévőségek jogszerű, 
de méltányos beszedése érdekében – foglalta össze az akció tanulságait a közszolgáltató 
vezetője.

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

pályázatot hirdet

angol-magyar szakos általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:  határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 19-21.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: angol nyelv oktatás 4-8 évfolyamon, magyar nyelv oktatása 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: 
• fõiskola
• 5 év feletti – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  végzettséget igazoló bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 26.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Maitz Ferenc igazgató részére a maitz@hawk.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: Maitz Ferenc, Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 19-21.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  állásinterjú után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 30.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 
2030 Érd, Törökbálinti út 1.
angol szakos tanárt keres,

részmunkaidőre (82%),
határozott időre:  

2010. 08. 01 - 2011. 08. 15.

A pályázás végső határideje:  
2010. augusztus 26.

Beiratkozás esti gimnáziumba 
A 2010/2011-es tanévre

Szerezzen érettségit  
rövid idő alatt!

Jelentkezni lehet a Budakalász 
Gimnázium Érdi Tagiskolájába érettségit 
adó esti képzésre, a 2010/2011-es tan-
évre, az Érd, Erzsébet utca 24-32. szám 
alatt (Bolyai Ált. Iskola) 
2010. augusztus 23-tól mindennap 
(péntek kivételével) délután 16 és 19 óra 
között.
Érdeklődés Fábián Gyulánál helyben, 
vagy a 0630-222-4628-as telefonon
Meglévő bizonyítványait hozza magá-
val!

információk

MDF-bemutatkozás� KÖZLEMÉNY
Az őszi önkormányzati választásokon Érd város Magyar Demokrata 
Fórum alapszervezete önállóan indít képviselőjelölteket és polgár-
mesterjelöltet. Az MDF szeretné bemutatni képviselőjelöltjeit, 
polgármesterjelöltjét, valamint a pártszervezet újonnan megválasz-
tott elnökét és választási programját. 

Az MDF újonnan megválasztott országos elnöksége és vezetése 
új alapokra helyezi a párt politikáját és visszatér az antalli gyöke-
rekhez. 

Az MDF, mint jobbközép párt mind a 12 érdi egyéni választóke-
rületben önálló jelölteket indít. Minderről 

2010. augusztus 26-án délelőtt 11 órakor

sajtótájékoztatót tart a párt, amelyre a sajtó képviselőit, illetve min-
den kedves érdeklődőt szeretettel vár.

 A helyszín: 2030 Érd, Favágó u. 107. Vital Wellness Stúdió.


