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Úgy látszik hiába itt a nyár, még várat magára a nyári szabadság az 
országgyûlési képviselőknél, de még jövő hónapban is, mert a június 
közepei sajtótájékoztató után úgy búcsúzott el a média képviselőitől 
Aradszki András: „Találkozunk júliusban.” Biztosan lesz akkor is 
miről beszélni… Most sem volt témaszûkében, hisz ahogy kezdte 
bevezetőjében, törvénykezési dömping van az országgyûlésben. Az 
Állami Számvevőszék funkciójáról szólva például azt mondta, újdon-
ság lesz a jövőben, hogy gazdasági társaságokra is ki akarják majd 
terjeszteni mûködését. Talán ennél is jelentősebb kérdésnek tekinti a 
magyar egészségügy rendbetételét, amit a Semmelweis-terv hívatott 
elvégezni. 

 – Erős járóbeteg-ellátásra van szükség – szögezte le –, mert egész-
ségügyünk a mûködőképesség határán van. A jó háziorvosi szolgálat, 
illetve a jól mûködő járóbeteg-ellátás, amelynek egyre nagyobb sze-
repet szánnak, kiszûri azokat a „megbetegedéseket”, amivel sokan 
a kórházakat keresik meg, s ezzel leterhelik azokat. A várakozási idő 
csökkentése a másik fő cél!

Fontos jogalkotási eseménynek említette az országgyûlési képvise-
lő, hogy felülvizsgálják azokat a nyugdíjakat, amelyeket az öregségi 
nyugdíjak előtt fizettek, fizetnek ki. Ezt a döntést nagy felháborodás 
kíséri, különösen a rendvédelmisek és a tûzoltók közt, de el kell ismer-
ni sokan – munkaképes emberek – érdemtelenül kapnak igen nagy 
összegû nyugdíjat.

– Az ország ezt nem engedheti meg magának, mert kevés ember 
tartja el a nyugdíjasokat – jelentette ki a képviselő. – Biztos vagyok 
benne, hogy a társadalmi igazságosság mellett fog ez az igazságtalan-
ság rendeződni.

 Aradszki András ezt követően a termékdíjra vonatkozó törvény-
javaslatról szólva arról beszélt, hogy ezzel a legfőbb cél a szabályok 
egyszerûsítése. Egy példát is elmondott erre: az alumínium sörös 
dobozok a begyûjtéstől az újrahasznosításig ötezer(!) kilométert 
tesznek meg, ami elképesztő pazarlás, és egyeseknek nagy haszon-
nal jár… Ezen kell a jövőben új jogszabályokkal egyszerûsíteni. Az 

országgyûlési képviselő ezt követően az állam által megvásárolt MOL-
részvényekről – és más témákról – a következőket hozta szóba:

– A MOL-kérdés sok vitára ad okot, főleg az ellenzék támadja, hogy 
sokba kerül, az állam ne szóljon bele a gazdaság életébe, pedig ez fon-
tos lépés volt, hiszen a magyar energetika zászlós hajója magyar kézbe 
került csökkentve ezzel az orosz befolyást. Egyébként a gazdaságunk 
úgy néz ki, elmozdult a holtpontról, nőtt az export, húszezerrel nőtt a 
foglalkoztatottak száma. Örömmel tölt el, hogy megegyezés született a 
pénzintézetekkel a lakáshitelesek megvédésére, s nem zúdul az ingat-
lanpiacra a sok elárverezett lakás. Ez a kormányprogram megfelelő 
módon kezeli ezt a nehéz helyzetet. A legfontosabb, hogy senki sem 
marad fedél nélkül! (temesi)

Aradszki: Erõs járóbeteg-ellátásra van szükség

Az egészségügyrõl,  
a MOL-ról és a lakáshitelrõl
Törvénykezési dömping van – jelentette ki Aradszki 
András országgyûlési képviselõ legutóbbi sajtótá-
jékoztatóján a Polgárok Házában. Szólt egyebek között 
az egészségügy rendbetételérõl, a MOL megvásárlá-
sáról és a lakáshitelesek helyzetérõl.

Még júliusban se áll le a parlamenti munka – jelezte elõre a képviselõ
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A Szociális Gondozó Központ Érd a  „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Családok Átmeneti Otthona

gondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Nyírfa utca 11.  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: Szakmai irányelveknek megfelelően az intézményben élők 
gondozása. Családok, töredék családok bekerülési okának megszüntetése, személyre sza-
bott bánásmód keretében. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a  „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, érettségi, csecsemő- és gyermekgondozó 
(OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), házi időszakos 
gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ), 
Elvárt kompetenciák:  Kreatív, nyitott személyiség, kezdeményező készség, cselekvő-
készség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, 
motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okirat. A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kristonné Tarnóczi Tímea nyújt, a 
06-23/374-944, 06-23/520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldé-

sével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 6/2011 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó. 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu 
E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, 
melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre illetve a pályázó a kiírt feltételeknek teljes mér-
tékben megfelel. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érd Honlap - 2011. június 20.

Érdi építészeti nívódíj pályázata
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról 
és kitüntetésekről szóló 16/1999 (VII. 19.) ÖK. rendelet 13.§-a alapján Érdi Építészeti 
Nívódíj adományozható. A díj azokat a tervezőket illeti meg, akik városépítészeti alko-
tásukkal közreműködtek az épített környezet alakításában, hozzájárultak a városban 
létesült városépítészeti és esztétikai, építészeti szempontból meghatározó épületek, 
létesítmények színvonalának emeléséhez. 
Az érdi építészeti nívódíj pályázati eljárás útján adományozható. A pályázat kiírásáról 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése idén a 205/2011. (V. 26.) KGY. határozattal döntött. 
A pályaművek benyújtási határideje 2010. július 29.
A pályázati kiírás és nevezési lap beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Főépítészi Csoportban (2030 Érd, Alsó u. 3. Polgárok Háza 114. sz. iroda), vagy 
megtalálható az interneten a http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok oldalon. 
További felvilágosítást ad Fehérné Tölgyesi Ildikó, ill. Korsós Monika a 06-23/522-396 
telefonszámon.


