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

pályázatot hirdet

pszichológus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű GYES végéig tartó köz
alkalmazotti 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, pszichológiai tanácsadás, a kapcsolódó adminiszt
rációs feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köz
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 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. szep
tember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 29. 
A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú 
Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (2030 Érd, Fő 
utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 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
•   www.kozigallas.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epszerd.hu honlapon szerezhet. 

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

Pöttöm Sziget Bölcsőde

kisgyermeknevelő 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog
viszony.  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Aradi utca 7. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
bölcsődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, 
fejlesztése, napközbeni ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köz
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:  Középiskola/gimnázium, érettségi és csecsemő és kisgyer
meknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő és kisgyermekgondozó (OKJ), 
csecsemő és kisgyermeknevelőgondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, nevelő (OKJ), 
csecsemő és gyermekgondozó (OKJ), 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Felsőfokú képesítés, Felsőfokú csecsemő és 
gyermeknevelőgondozó képesítés, 
Elvárt kompetenciák:  Kreatív, nyitott személyiség, kezdeményező készség, bölcsődei 
módszerek magas szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Szakmai önéletrajz, moti
vációs levél, iskolai végzettséget igazoló okirat 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását köve
tően azonnal betölthető.  A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 12. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kristonné Tarnóczi Tímea nyújt, a 
0623/374944, 0623/520362es 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: 5/2011 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermek
nevelő. 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@tonline.
hu Email címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó jelent
kezők 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 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érd Honlap – 2011. június 20.

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

Szociális Gondozó Központ Családsegítő Szolgálat

családgondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 2012. decem
ber 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 és 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 irány
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus, 
•  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 
0623/374944, 0623/520362os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@tonline.

hu Email 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:  Érd Honlap – 2011. július 8.

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

Családok Átmeneti Otthona

családgondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog
viszony. Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Nyírfa utca 11. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 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 irány
adók. 
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 
0623/374944, 0623/520362 os 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: 7/2011, valamint a munkakör megnevezését: családgondozó. 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@tonline.
hu Email címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó jelent
kezők 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:  Érd Honlap – 2011. július 1.

információk

Érdi építészeti nívódíj pályázat
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitün
tetésekről szóló 16/1999 (VII.19.) ÖK. rendelet 13.§a alapján Érdi Építészeti Nívódíj adomá
nyozható. A díj azokat a tervezőket illeti meg, akik városépítészeti alkotásukkal 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 (Érd 2030 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 0623/522396 
telefonszámon.


