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Bár a város turisztikai múltja 
gazdag, Érd mint turisztikai 
célpont az elmúlt évtizedekben 
jelentéktelen lett. Ahhoz, hogy 
ismét célpont lehessen, tenni 
kell, mégpedig a ma ismert 
korszerû módszerekkel. Ennek 
érdekében alakult meg az érdi 
turisztikai és idegenforgalmi 
tanács, amelynek második ülé-
sére június 27-én került sor az 
Érdi Ipartestület székházának 
tanácstermében.

A megbeszélésen szóba 
került az Érdi Napok rendez-
vénysorozat, amely új helyen, 
a befejezéshez közeledő város-
központban lesz. Az előkészü-
letekről Bozsogi János, az Érdi 
Városi Televízió és Kulturális 
Nonprofit Kft. ügyvezető igaz-
gatója számolt be a megjelen-
teknek. A rendezvény kapcsán 
jelezték a résztvevők a gazda-
sági visszaesés okozta nehéz-
ségeket, egyúttal felhívták a 
figyelmet a hagyományőrzés-
nek és a közönség megtartásá-
nak a fontosságára.

Szóba került a turisztikaidesz-
tináció-menedzsment (TDM) 
rendszer mint követendő példa. 
Felismerve a TDM-rendszer 
újszerûségét, versenyképessé-
get befolyásoló hatását, vala-
mint az európai uniós finan-
szírozás adta lehetőségeket, a 

rendszert támogatja a Magyar 
Turizmus Zrt. is. A TDM-rend-
szer lényege, hogy az adott 
fogadó területen (város, kistér-
ség, térség) a turisztikai sze-
replőket összekapcsoló hálózat 
jön létre, amely alulról felfelé 
építkezve, az önkormányzat, a 
turizmusban érdekelt vállalko-
zások, szakmai és civil szer-
vezetek önkéntességen alapuló 
egységeként mûködik, amely a 
marketingen, az információszol-
gáltatáson túl a termékfejlesztés 
és az adott térség turizmussal 
kapcsolatos összes szakmai és 
menedzsmentfeladatát ellátja. 
Ezt emelte ki hozzászólásában 
Segesdi János alpolgármester, 
aki elmondta, hogy a városi 
közgyûlés döntése értelmé-
ben Érden is létre kell hozni 
a TDM-et. Az önkormány-
zat koordinátori szerepet tölt 
be a mûködésben, elősegítve 
komplett szolgáltatások nyújtá-
sát a vállalkozóknak a kultúra, 
a gasztronómia, a szabad idő 
eltöltése, a hagyományok ápo-
lása stb. terén.

Martonosi Tamás, az érdi 
turisztikai tanács elnöke emlé-
keztetett arra, hogy a fejlett 
turizmust felmutatni tudó 
országok is csak központi és 
irányított akarat révén tudtak 
fejlődni. Ahhoz, hogy Érd ismét 

turisztikai célpont legyen, az 
érdi TDM megalakítása alapvető 
fontosságú. A rendszer tagjai: 
az önkormányzat, az ipartestü-
let, a városfejlesztési kft. és a 
turisztikai tanács.

Lapunknak Martonosi Tamás 
elmondta, a turisztikai tanács 
azért jött létre, hogy az érdi 
turisztikai programok tekin-
tetében meghatározó szere-
pet töltsön be. A tanács tagjai 
között vannak magánszemé-
lyek, vállalkozók, cégek, egye-
sületek, szervezetek, például a 
mûvelődési központ, a Magyar 
Földrajzi Múzeum, éttermek, 
szállodák, közhasznú egyesüle-
tek, amelyek turisztikai bevéte-
lekben érdekeltek.

A turisztikai tanács az önkor-
mányzat által megalapítandó 
TDM egyik tagjaként figyelem-
mel kíséri a megpályázható 
forrásokat, összefogja az egyes 
eseményekhez kötődő marke-
ting- és szervezési feladatokat, 
népszerûsíti és a célcsoportok 
felé eljuttatja a programokat.

A cégbírósági bejegyzést 
követően elindul a tényle-
ges munka, ami gyakorlatilag 
érdek-képviseleti fórum lesz, a 
tagok elképzeléseit közvetíti a 
TDM-szervezet felé, így azok 
programként tudnak megvaló-
sulni. MF

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

pályázatot hirdet a Családok Átmeneti Otthonában

gondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. 
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, töredékcsaládok 
bekerülési okának megszüntetése személyre szabott 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 gyermekgon-

dozó (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), pedagógiai 
asszisztens (OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ), 
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ).

Elvárt kompetenciák: 
•   Kreatív, nyitott személyiség, kezdeményezőkészség, cselek-

vőkészség.
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 tele-
fonszámon.
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 azo-
nosító számot: 6/2011, valamint a munkakör megnevezését: 
gondozó. 

•   Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munka-
ugy.szocgond@t-online.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályá-
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek 
hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltéte-
leknek teljes mértékben megfelel. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•   Érdi honlap – 2011. június 20.

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

pályázatot hirdet 
a Családsegítő Szolgálatnál

családgondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott 
idejű, várhatóan 2012. december 31-ig tartó közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2049 Diósd. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:  Diósd településen a szociális 
és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok 
és közösségi csoportok segítése a társadalmi integráció 
érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó 
ellátásokról és szolgáltatásokról, illetve azok igénybevételének 
formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása. 
Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•   Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpoli-

tikus. 
•   Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•   Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget 

igazoló okirat, tiszta erkölcsi bizonyítvány. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 29. 
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: 
•   Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munka-

ugy.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 mértékben megfelel. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 05. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•   Érdi honlap – 2011. július 8.
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