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

Férfi-Női Hajléktalan Szálló szociális, mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jel-
lege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 89–91. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a szakmai irányelveknek megfelelően a Hajléktalan Szállón élők gondozása bekerülésük okának 
megszüntetése érdekében. Biztosítja a személyre szabott bánásmódot. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a  „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: • Főiskola, felsőfokú iskolai végzettség, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete szerint • hajléktalan 
ellátás területén • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • Felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi szociális munkás, mentálhigiénés szakirányú 
végzettség.
Elvárt kompetenciák: • Kiváló szintű szakmai jogszabályi ismeretek • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai 
végzettséget igazoló okirat, fényképes önéletrajz, motivációs levél, tiszta erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 25.
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: 4/2011, valamint a munkakör meg-
nevezését: szociális, mentálhigiénés munkatárs,
vagy  • Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás utáni döntés. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  • Érd Honlap – 2011. április 22. •  Képújság – 2011. április 22.

A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

szaktanítást végző gitártanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 tanévig tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: 
részmunkaidő, heti 22 órás. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: gitároktatás. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) önkormányzati határozatokban és a Közalkalmazotti szabály-
zatban foglalt egyéb juttatások, stb. rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Felsőfokú képesítés, gitár szakirány. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőfokú képesítés, gitárszak mellett szolfézs is. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, önéletrajz, végzettséget igazoló okiratmásolat, erkölcsi 
bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 25. napjától tölthető be.  A pályázat benyúj-
tásának határideje: 2011. június 15.  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stiblo Anna nyújt, a 06-23/364-318-as 
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: 198-
5/2011., valamint a munkakör megnevezését: szaktanítást végző gitártanár.  • Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@
freemail.hu E-mail címen keresztül • Személyesen: Stiblo Anna, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33.  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyag megismerése után interjú, az eredményről telefonos, írásos értesítés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 23. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.erd.hu • www.kozigallas.gov.hu

információk

Ezek az elhasznált készülékek rengeteg 
olyan anyagot tartalmaznak, amelyek csak 
szűkösen állnak az emberiség rendelkezé-
sére. Egy átlagos mobiltelefonban például 
a periódusos rendszer több mint 40 eleme 
megtalálható, köztük több nemesfém is (pl. 
24 mg arany). Csak a világon eddig legyár-
tott mobiltelefonokban mintegy 300 tonna 
ezüst, 29 tonna arany és 11 ezer tonna réz 
szunnyad. A környezetvédelmi erőfeszítés
eknek köszönhetően az elektromos beren-
dezések összetevő anyagának több mint 80%
át újrafeldolgozzák, amely lehetővé teszi, 
hogy a visszanyert anyagokból új termékek 
készülhessenek, valamint hogy a bennük 
lévő veszélyesés nem hasznosítható anyagok 
semlegesítése megtörténjen. Így hosszú távon 
tisztábbá, élhetőbbé válik világunk.

Az ElectroCoord azért kampányol, hogy 
minél többen tudatosan, felelősen, kü
lön gyűjtsék az otthoni ehulladékot, és a 
megfelelő helyen adják azt le – a kereskedel-
mi egységekben elhelyezett gyűjtőpontokon, 
a hulladékudvarokban vagy a speciális, e+e 
gyűjtőnapok alkalmával.

Az elektronikai és elektromos hulladékok 
begyűjtése jellemzően három fő pillérre 
épül. Az első a hazai kereskedelmi hálózatot 
foglalja magába. Ma már lényegében a 

teljes kiskereskedelmi hálózat részt vesz 
az elhasznált fényforrások begyűjtésében. 
Természetesen nemcsak az épületvilla-
mossági profillal működő áruházak vagy a 
világítástechnikai szaküzletek segítenek a 
gyűjtésben, hanem a multinacionális műszaki 
üzletláncok és az élelmiszeripari boltok is 
lehetőséget kínálnak a feleslegessé vált ter-
mékek leadására. Magyarországon több mint 
4200 kereskedő és gyűjtőpartner bevonásával 
kb. 5500 gyűjtőpont található, ahol a kiöre-
gedett elektromos eszközöket a kereskedők 
automatikusan visszaveszik vásárláskor.

A másik fontos pillér a funkciójukat vesz-
tett termékek begyűjtésében az ún. hulla-
dékudvarok kialakítása. Szerencsére egyre 
több önkormányzat biztosítja a háztartási, 
valamint a négy alapvető hulladéktípus köz-
ponti gyűjtését.

Végül a harmadik hulladékgyűjtési pil-
lér a célzott lakossági akciók köre (e+e 
gyűjtőnapok). Ezeket az önkormányzatokkal 
közösen az általános lomtalanítás előtt egy hét
tel szervezik meg, így garantálható az, hogy 
például az elhasználódott fényforrásokat ne 
más hulladékfajtákkal együtt gyűjtsék be, ami 
ellehetetlenítené a szakszerű újrahasznosítást.

Röviden összefoglalva: közös érdek az e
hulladékok szelektív gyűjtése.

A közelmúltban megtartott szak-
mai napon az Electro-Coord Magyar-
ország vezetői szakmai közönség 
előtt tekintették át az „e-hulladék” 
szelektív gyűjtésének fontosságát. 
Ismertették, hogy a villamos jellegű 
hulladékok – pl. a feleslegessé váló 
mobiltelefon, fényforrás, porszívó 
stb. – nem csak környezeti veszélyt 
jelentenek, hanem értéket is.

A villamos berendezések hulladéka érték!A villamos berendezések hulladéka érték!


