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Ha nem ég  
az utcai lámpa…

A közvilágítással kapcsolatos  
gondokat, hibákat

az RFV helyi tarifával hívható
06/40-200-855-ös telefonszámán

lehet bejelenteni.

A tárnoki  önkormányzat  egyéb-
ként  április  30-ig  támogatja  a 
chippel  való  megjelölést  és  a 
regisztrációt,  így  ezt  a  szolgál-
tatást  a  tárnoki  lakosok  jelentős 
kedvezménnyel vehetik igénybe.

Érden egyelőre nincs érvény-
ben  hasonló  intézkedés,  pedig 
sokan  szorgalmazzák,  hiszen 
így  jelentősen  egyszerûbbé 
válna a kóbor állatok beazonosí-
tása. Megkérdeztük T. Mészáros 
András  polgármestert,  számít-
hatnak-e az érdiek hasonló ren-
delet bevezetésére.

– Terveztük e  lépés bevezeté-
sét, a tervezetet három éve be is 
terjesztettük a közgyûlés elé, ám 
–  számomra  érthetetlen  okból  –  
ezt  a  változtatást  a  képviselők 
nem  fogadták  el.  Ma  már  az  új 
állatvédelmi  törvény  is  megerő-
síti ezt a szándékot: ha egy kutya 
gazdát  cserél,  kötelező  az  ebet 
microchippel  ellátni.  Így  már 
csak  elektronikusan  megjelölt 

ebet vásárolhatunk, adhatunk el 
és ajándékozhatunk. Sajnos ez a 
kóbor  kutyák  problémáját  nem 
oldja  meg.  Több  megkeresés 
érkezett  hozzám  a  teljes  körû 
kötelezővé  tétel  ügyében,  ezért 
fel  fogom  kérni  a  hivatalt,  vizs-
gálja  meg  újra  ezt  a  kérdést,  és 
nézzük meg, hogyan tudunk egy 
minden  tekintetben  elfogadható 
rendeletet  előterjeszteni,  amely-
nek segítségével a kutyák és gaz-
dáik  beazonosítása  egyértelmû 
és egyszerû lehet. A rendelet pár 
hónapon  belül  elkészülhet,  és 
remélem, most már megszavaz-
za a közgyûlés is – jegyezte meg 
T. Mészáros András.

Böjtös Andrea, az érdi kutya-
menhelyet  mûködtető  Sirius 
Állat-  és  Természetvédelmi 
Alapítvány  képviselője  az  Érdi 
Újság  kérdésére  elmondta: 
tapasztalatai  szerint  a  kutyák 
elenyésző  százalékát  „chipelte-
tik” a gazdáik.

–  Becslésem  szerint  úgy 
egy-két százalék lehet a mikro-
chippel  ellátott  ebek  aránya 
a  városban.  Talán  az  elmúlt 
időszakban  emelkedett  vala-
melyest  ezen  kutyák  száma, 
az  új  állatvédelmi  törvénynek 
köszönhetően. A menhelyi álla-
tokat  is  kötelező  egyébként 
chippel  ellátni,  ugyanis  csak 
így  kerülhetnek  új  gazdához 
–  tette  hozzá  Böjtös  Andrea, 
aki  úgy  látja:  az  érdi  állapo-
tok – vagyis a gazdátlan, kóbor 
kutyák  magas  száma  –  miatt 
minél hamarabb szükség lenne 
egy  a  mikrochipet  kötelezővé 
tevő  rendelet  bevezetésére. 
Hangsúlyozta  ugyanakkor  azt 
is:  maga  a  chip  betétele  nem 
elég,  azt  regisztrálni  is  kell, 
hogy a chipen tároltak bekerül-
hessenek  egy  olyan  internetes 
rendszerbe,  amelyhez  hozzá-
férve  az  állat  minden  adata 
leolvasható.  Ádám Katalin

Kutya (egy) helyzet: 

kötelezõvé válhat a mikrochip
Tárnokon  január  elsejétõl  kötelezõ  mikrochippel  megjelöltetni  a  három  hónapos 
korukat elért ebeket. Aki e kötelezettséget elmulasztja, és április 30-át követõen 
kutyáját mikrochip nélkül sétáltatja közterületen,  illetve utcára engedi, ötvenezer 
forint pénzbírsággal sújtható – derül ki a helyi rendeletbõl. 

A kóbor kutyák és gazdáik azonosítása a mikrochip segítségével gyerekjáték – kevesebb eb pusztulna el az utcá-
kon, ha a chipbeültetés kötelezõ lenne
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Figyelem
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2011-es évben az Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program keretében Érd Megyei Jogú Város területén a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) adatgyűjtést hajt végre az alábbi tárgykörökben:
•  Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel;
•  Munkaerő-felvétel és kiegészítő felvételei;
• A lakosság utazási szokásai;
•  A háztartások információs és kommunikációs technológiai eszközhasználata;
•  Háztartási költségvetési és életkörülmény-adatfelvétel.

Az adatfelvételek reprezentatív jellegűek. A felvételekbe bevont háztartások kiválasz-
tása véletlen mintavétellel történt. A kiválasztott háztartások az egyes adatfelvételek 
típusától függően évente több alkalommal kerülnek felkeresésre.
A kapott adatokat a KSH a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, azokat más szer-
vek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredmények név és egyedi adatok nélkül, 
összesített formában kerülnek közzétételre.

Az adatszolgáltatás önkéntes.
A felvétel során foglalkoztatott összeírókat a Központi Statisztikai Hivatal külön igazol-
vánnyal látja el.
Mivel a közelmúltban olyan bejelentés érkezett a polgármesteri hivatalhoz, miszerint 
ismeretlen személyek magukat adatösszeírónak kiadva, KSH-igazolvány nélkül és az 
adatszolgáltatás megtagadása esetére 100 000 forint bírsággal történő fenyegetés 
mellett kíséreltek meg az ingatlan területére bejutni, illetve adatokat, információkat 
szerezni, felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy kiemelten figyeljenek a KSH-igazolvány 
meglétére, valamint arra a tényre, hogy a fenti tárgyú adatgyűjtések vonatkozásában 
az adatszolgáltatás önkéntes. 

Fogadóóra
Kérdezzen a polgármestertől!
Interaktív műsorunk négyhetente, 
csütörtök este jelentkezik.
 Mit, mikor, hol, mennyiért?
Kérdezzen a polgármestertől!

Fogadóóra  
az Érd TV műsorán.

Várjuk jelentkezését!

� Érd�TV 
 e-mail: info@erdtv.hu
 tel.: 06-23-523-686

Szociális Gondozó Központ Érd 
a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján  pályázatot hirdet

Szociális Gondozó Központ I. sz. Bölcsőde

szakgondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Aradi utca 7. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Bölcsődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyerme-
kek szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, érettségi, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekne-

velő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ). 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú képesítés, felsőfokú csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó képesítés. 
•  Kreatív, nyitott személyiség, kezdeményezőkészség, cselekvőkészség, bölcsődei módszerek magas szintű ismerete és alkalmazása. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kristonné Tarnóczi Tímea nyújt a 06-23/374-944, 06-23/520-362-es telefonszá-
mon.
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 azonosító számot: 2/2011, valamint a munkakör megnevezését: szakgondozó. 
•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu e-mail címen keresztül. 
•  Személyesen: Kristonné Tarnóczi Tímea és Grátzer Mihályné, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás utáni döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 7. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Érd-honlap – 2011. január 28.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. január 28. 

információk


