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Minden megszülető kisállattal 
nő a túlszaporodás miatti halál-
esetek száma is, ezért javasolják 
a szakemberek, hogy mindenki 
kímélje meg kedvencét és saját 
magát az ivarzással járó kelle-
metlenségektől.

Az időnként hallható rém-
hírek ellenére állatvédő szer-
vezetek százai tudják bizo-
nyítani, hogy az ivartalanítás 
az egyetlen jó megoldás. Aki 
eddig csak magas ára miatt 
nem tudta megoperáltatni ked-
vencét, most, a Sirius Állat- és 
Természetvédelmi (Közhasznú) 
Alapítvány segítségével jelentős 
kedvezménnyel veheti igénybe 
az akcióban részt vevő állat-
orvosok szolgáltatását, mivel 
az akciós díjon felüli összeget 
átvállalják.

Az akció 2010. október 1-jétől 
2010. november 30-ig tart.

A tulajdonos által fizetendő 
akciós árak a következőképpen 
alakulnak:

Kandúr macskánál 3000 

forint, nőstény macskánál 5000 
forint, szuka és kan kutyánál 
testmérettől függően 8000-től 
10 000 forint.

További kedvezmény, hogy 
az ivartalanítási akcióban részt 
vevő kedvencek azonosító mik-
rocsipes megjelölését regiszt-
rációval együtt 3500 forintért 
kérhetik.

A kedvezményes ivartalanítá-
si akcióra jelentkezni kizárólag 
a Sirius Alapítványnál lehet, az 
akciós díjat az állatorvosnál kell 
kifizetni. Csak érdi állattartók 
jelentkezhetnek, az alapítvány 
az akció időtartama alatt bár-
mikor kérheti lakcímük igazo-
lását. Kivételt képeznek a Sirius 
Alapítványtól más településekre 
örökbe fogadott állatok, az ő 
esetükben az örökbefogadásról 
szóló irat bemutatását kérik.

A gazdik minden esetben nyi-
latkozatot írnak alá az állator-
vosnál az akcióban való részvé-
telről, ez az adminisztrációnk-
hoz szükséges.

A kedvezményes ár az operá-
ción kívüli többletszolgáltatást 
(mûtéti gallér ára, kórházi elhe-
lyezés, egyéb beavatkozás stb.) 
nem tartalmaz, de a mûtét köz-
ben felmerülő gyógyszerkölt-
ségeket (pl. antibiotikum, vér-
zéscsillapító) magában foglalja. 
A kedvezményes áron felül az 
állatorvos nem számol fel továb-
bi díjat az egyszeri kontroll-
vizsgálatért és varratszedésért, 
de esetleges pluszantibiotikum 
vagy előre nem látható kompli-
kációk esetén minden költség a 
tulajdonost terheli.

Tüzelő szuka kutya nem 
vehet részt az akcióban!

Vemhes állat ivartalanítá-
sáért az állatorvos kezdeti stá-
diumban nem (pl. előzetesen 
jelentkező tulajdonos, de épp 
tüzelés miatt halasztott mûtét 
esetén), de magas vemhesség 
esetén 3000 forint felárat szá-
míthat fel.

Az akciós árakat csak addig 
tudja az alapítvány biztosítani, 
míg anyagi kerete tart, ezért 
a kutyák kedvezményes ivar-
talanítását most csak érdiek-
nek szervezik. Õk örülnének 
a legjobban, ha több megyére 
kiterjedően tudnának segíteni, 
de erre sajnos egyelőre nincs 
lehetőség.

További információk az 
alapítványtól kérhetők a 06-
30-276-6071-es vagy a 06-30-
910-6987-es telefonszámon 
(http://www.siriusalapitvany.hu).

A Sirius Alapítvány szervezésében

Ivartalanítási akció  
az érdi állattartóknak 
A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán nyert 
összegbõl a Sirius Alapítvány szervezésében ivartala-
nítási akció lesz az állattartó lakosság kutyái és macs-
kái számára, amelynek célja, hogy a felelõs állattartás 
jegyében minél kevesebb állat szülessen feleslegesen, 
csekély gazdihoz jutási eséllyel. Ma Magyarországon 
több millió – és egyre több – kóbor állat él utcán éhez-
ve, szenved biztos halálára várva sintértelepeken, és 
a többségük emberi felelõtlenség áldozata. 

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

pályázatot hirdet

logopédus-gyógypedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Logopédiai és végzettségnek megfelelő pedagógiai 
munka (vizsgálat, fejlesztés), a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, logopédia és egyéb szakpárosítás, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  tiflopedagógiai végzettség, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  önéletrajz, diplomamásolat, erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 11. 
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 azonosítószámot: 3939/10, valamint a munkakör megnevezését: 
Logopédus-gyógypedagógus. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 20. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny
•  www.erd.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epsz-erd.hu honlapon szerezhet. 

Szociális Gondozó Központ Érd 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Szociális Gondozó Központ Érd 

Átmeneti Ellátásokat Biztosító Központ

tagintézmény-vezető 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, várhatóan 5 évig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Szociális Gondozó Központ átmeneti ellátást nyújtó tagintézményeinek (3) vezetési feladatainak ellátása. A tagintézményben folyó 
szociális munka szakmai irányítása. A tagintézményi költségvetés betartása. Biztosítja a tagintézmény szakszerű, színvonalas, átlátható 
működését; a működés jogszerűségét. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, egyetem (csak szakirányú), szociális szakvizsga, 
•  Átmeneti ellátásban szerzett, legalább 3–5 év vezetői tapasztalat, 
•  Magyar állampolgárság 
•  Büntetlen előélet 
•  Cselekvőképesség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Jogosítvány 
•  Saját gépkocsi 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  A tagintézmény vezetésére vonatkozó szakmai program 
•  Részletes, fényképes önéletrajz 
•  Iskolai végzettséget, ill. szakvizsgát igazoló okiratok másolata 
•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul. 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 22. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grátzer Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea nyújt a 06-23/374-944-es,  
illetve a 06-23/520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 7/2010, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető. 
•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu e-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Grátzer Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás utáni döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 29. 

információk


