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Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

logopédus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű, várhatóan 1-2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás 
jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: Logopédiai és végzettségnek megfelelő pedagógiai munka (vizsgálat, fejlesztés), a kapcsolódó 
adminisztrációs feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:  Főiskola, logopédia és egyéb szakpárosítás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, diplomamásolat. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 29. 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére tör-
ténő megküldésével (2030 Érd, Fő utca 42.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4284/11, 
valamint a munkakör megnevezését: Logopédus. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 17. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  •  Oktatási és Kulturális Közlöny •  www.erd.hu •  ww.kozigallas.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epsz-erd.hu honlapon szerezhet. 

Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

pszichológus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű, gyes végéig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Pszichodiagnosztika, pszichoterápia, pszichológi-
ai tanácsadás, a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Egyetem, szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, diplomamásolat. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 29.  
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Fő utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
4283/11 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 17. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  •  Oktatási és Kulturális Közlöny •  www.erd.hu •   ww.kozigallas.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epsz-erd.hu honlapon szerezhet. 

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

családgondozó 
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 lénye-
ges feladatok: A Családok Átmeneti Otthonában élő családok gondozása, autonómiájuk, önmaguk iránti felelősségük kialakítása a 
szakmai irányelveknek megfelelően. Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Egyetem, pszichológus.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 22. 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 megküldésével (2030 Érd, Budai út 14.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 7/2011, valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó. 
•  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 mértékben 
megfelel. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érdi honlap – 2011. július 1.

Többhetes nyomozói munka előzte meg azt az 
intézkedést, amelynek során marihuánaterjesz-
tőket fogtak el a rendőrök városunkban – tudtuk 
meg Szuszánné Erdélyi Tímea sajtóreferenstől 
az Érdi Rendőrkapitányság július 4-én megtar-
tott sajtótájékoztatóján. Mint kiderült, a múlt 
hónap elején egy munkagéptolvaj is sikeresen 
rendőrkézre került. Kürti István rendőr százados 
a közlekedési helyzetet elemezve a július 1-jétől 
jelentősen megemelkedett bírságokra hívta fel a 
figyelmet. 

A drogterjesztőket június 30-án vették őrizetbe 
az érdi rendőrök, akik egy nyomozás során jutot-
tak el abba a házba, ahol nem kis mennyiségû 
kábítószert foglaltak le. A bûnügyi osztályon több 
héten keresztül folytatott információgyûjtés során 
a szálak egy helyi lakoshoz vezettek, ugyanis 
felmerült a gyanú, hogy a házánál értékesítik a 
drogot. A családi házban kilenc személyt találtak, 
akiket a kapitányságra előállítottak, és közü-
lük öten elismerték, hogy kábítószer-fogyasz-
tók, amit a pozitív drogteszt is megerősített. 
A helyszínen tartott alapos házkutatás során a 
rendőrök 100 gramm porciózott marihuánára 
bukkantak, ami – a korábban begyûjtött infor-
mációk és vallomások alapján – a házban lakó 
három személyhez volt köthető. Az előállítottak 
kihallgatását követően még további három érdi 
és egy budapesti lakos került előállításra kábító-
szerrel való visszaélés bûncselekmény elkövetése 
miatt. Az egyik érdi gyanúsítottnál még 30 gramm 
marihuána, valamint a porciózásra használt mér-
leg került elő, míg a másiknál végzett házkutatás 
során csomagolásra, adagolásra alkalmas, három-
ezer darab kis mûanyag tasakot foglaltak le a 
rendőrök. Mindezek egyértelmûen bizonyítják a 
drog terjesztését. Jelenleg B. Andrea és L. János 
előzetesben, míg Sz. Noémi házi őrizetben várja a 
bírósági tárgyalást. A bûnszövetségben elkövetett 

kábítószerrel való visszaélés 5-től 10 évig terjedő 
szabadságvesztéssel járhat. 

Szintén előzetes letartóztatásban van az a férfi, 
aki egy nagy értékû, csaknem 8 millió forintot 
érő munkagépet lopott el a sóskúti ipari parkból. 
A feljelentés június 7-én érkezett a rendőrka-
pitányságra, miszerint aznap a délutáni órák-
ban ismeretlen módszerrel eltulajdonítottak egy 
Caterpillar típusú, több millió forintot érő mun-
kagépet. A tolvaj június 9-ig még „pihentette” a 
jármûvet Törökbálinton, az egyik erdőhöz vezető 
földes út mellett, majd a hatósági jelzés nélküli 
munkagéppel Törökbálintról Érdre indult, aztán 
Diósd felé vette az irányt. Egy állampolgárnak 
feltûnt a vele szembejövő furcsa jármû, és eszébe 
jutott, hogy hallott a munkagép eltûnéséről, ezért 
bejelentést tett a rendőrségen. Az elkövető azon-
ban menekülni kezdett a gyorsan kiérkező jár-
őrök elől, és talán gyorsabbnak látta, ha két lábon 
fut el előlük. Előbb leállította a munkagépet, 
majd több telken is keresztülfutott, és közben 
néhány tárgytól is megszabadult. Végül sikerült 
őt elfogni, és az ellopott nyolcmilliós munkagép 
is visszakerült jogos tulajdonosához. Az elköve-
tőt pedig előzetes letartóztatásba helyezték.

Kürti István, a rendőrkapitányság közleke-
désrendészeti alosztályának vezetője az elmúlt 
hónap közlekedési eseményeiről számolt be. 
Júniusban 13 közúti baleset történt, ezek közül 
öt súlyos, kettő könnyebb személyi sérülésekkel 
járt, míg a többiben kizárólag anyagi kár keletke-
zett. Szomorú viszont – hívta fel a figyelmet a szá-
zados –, hogy négy balesetben az ittasság is sze-
repet játszott. Az egyik súlyos ütközést és három 
anyagi kárral járó karambolt el lehetett volna 
kerülni, ha a vétkes jármûvezető nem fogyasz-
tott volna alkoholt a vezetés előtt. Mint kiderült, 
a múlt hónapban háromszor tartottak fokozott 
közúti ellenőrzést Érd közútjain, és összesen 
578 jármûvezetővel szemben éltek feljelentéssel. 
A legtöbb ezúttal is gyorshajtás miatt történt, 
de fokozottan figyeltek a biztonsági öv haszná-
latára, valamint az ittas vezetés kiszûrésére is. 
A rendőrök négy sofőrt vittek el kötelező vérvé-
telre. Kürti István bejelentette, ezen a hétvégén 
is szigorú közúti ellenőrzéseket tartanak, amikor 
már a jelentősen megemelt bírságokkal sújtják 
azokat, akik túllépik a megengedett sebességet, 
áthajtanak a piros, sőt a sárga jelzésen, illetve 
nem kapcsolják be a biztonsági övet, vagy ittasan 
ülnek a volán mögé. A kiszabható bírság 30 ezer-
től akár 300 ezer forintig terjedhet. Aki például 
nem áll meg a sárga jelzésnél vagy áthajt a piros 
lámpánál, akár 50 ezer, illetve 100 ezer forint 
bírságra is számíthat. A jövőben az ittas vezetők 
esetében – az ittasság fokától függően – nem 
veszik el a jogosítványt, de jóval több büntető-
pontot lehet szerezni, így gyorsabban összejön 
az a pontszámhatár, amely a vezetői engedély 
visszavonását eredményezheti. 
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Kürti István százados és Szuszánné Erdélyi Tímea sajtó
referens
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