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A PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABÍTVA 2010. AUGUSZTUS 25-IG! 
Az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

„Segíthetek?”  
címmel

a 2011–2012. tanévre tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására 
tanulmányiösztöndíj-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 magatartása, iskolai felszerelését rendben tartja, feladatait 
elvégzi, udvarias, igazolatlan mulasztása nincs, és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik 
életvitelszerűen.
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:
–  Az általános iskolai tanulók 5. osztálytól pályázhatnak.
–  Cigány-roma származású, és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik életvitelszerűen, 

érvényes lakcímkártyával igazolva.
–  Iskola (igazgató, osztályfőnök, tanszékvezető, tanár) ajánlása.
–  Tanulmányi eredményének átlaga legalább 3 egész. (Az átlagszámítás egységesen a 

tantárgyak 1-től 5-ig terjedő számmal értékelt eredményei alapján történik. Ha nem 
így értékelnek, úgy kérjük az iskolákat a bizonyítványon feltüntetni számmal az elért 
eredményeket, egyébként nem tudjuk elfogadni.) 

–  Jó vagy példás magatartás, igazolatlan mulasztása nincs. (Akinek a magatartása nem 
felel meg a pályázati kiírásnak, az kizárja magát a pályázók köréből!) Az átlagszámí-
tásba a magatartás, szorgalom nem számít bele. Külön elbírálás alá esik az a tanuló, 
aki nem éri el a 3 egészes átlagot, de példás magatartása (5) és szorgalma (5) miatt 
jelentős javulást mutatott fel az előző féléves eredményéhez képest.

A pályázat beadási határideje: 2011. július 4., déli 12 óra. Helye: Polgárok Háza, 1. 
emelet 107. 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: 2011. július 27. 
A kifizetések folyamatosan az elbírálási idő után.
A nem nyert pályázatokra külön értesítést nem küld a CKÖ!
A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum elérhető Kalányos Éva romareferens-
nél. Érd, Alsó u. 3., I. em. 107. szoba, valamint a Polgárok Háza ügyfélszolgálati irodáján.

Balogh Csaba érdi CKÖ-elnök s. k.

Hirdetmény
Tisztelt érdi lakosok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek!
Tájékoztatom önöket, hogy Érd megyei jogú város területén a Sas utca–Szajkó utca–7. 
sz. főút elkerülő szakasza által határolt, ún. „Szent Ilona telep” területére vonatkozó 
szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának az épített környezet alakítá-
sáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § szerinti véleményezési eljárása 
befejeződött. 
A településrendezési eszközök elfogadásuk előtt – a beérkezett vélemények és a tervezői 
válaszok összefoglaló táblázatával – megtekinthetők papíralapú változatban az Alsó u. 3. 
sz. alatt található Polgárok Háza földszinti ügyfélszolgálatán, digitálisan a www.erd.hu 
honlapon, a http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod menü-
pont alatt. 
A közzététel kezdő napja: 2011. május 6. A közzététel időtartama: 1 hónap
Az érintettek a közzététel ideje alatt a településrendezési eszközökkel kapcsolatban 
észrevételt tehetnek. A dokumentumok a főépítészi csoport irodájában (Polgárok Háza, 
114. iroda) is megtalálhatók.
Érd, 2011. május 6.
 Tisztelettel:
 Ágó Mátyás főépítész

információk


