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A köztársasági  elnök  a  bíró-
sági  ülnökök  soron  kívüli 
választását 2011. október 1. és 
november 30. közötti időszak-
ra tûzte ki. 

A választások  alkalmával  a 
Pest  Megyei  Bíróságra  15,  a 
Budakörnyéki  Bíróságra  20 
ülnök  (ebből  15  pedagógus 
ülnök) megválasztására  kerül 
sor.
A bírósági  ülnökök  sze-

mélyére  lakossági  ajánláso-
kat  várunk.  A Pest  Megyei 
Bíróságra 3 ülnök és 1 pedagó-
gus ülnök megválasztásáról Érd 
Megyei Jogú Város Közgyûlése 
dönt, a további ülnököket Pest 
Megye  Közgyûlése  választja 
meg.

Bíróságiülnök-jelöltet  állít-
hatnak  a  bíróság  illetékességi 
területén lakóhellyel és válasz-
tójoggal  rendelkező  magyar 
állampolgárok,  illetve  az  ille-
tékességi  területen  mûködő 
helyi önkormányzatok és a tár-
sadalmi  szervezetek  (a pártok 
kivételével).
Bíróságiülnök-jelölt  lehet  az 

a büntetlen  előéletû,  30  és  70 
év közötti magyar állampolgár, 
akinek választójoga van, a jelö-
lést  nyilatkozatban  elfogadja, 
és büntetlen előéletét hatósági 
bizonyítvánnyal  igazolja.  Egy 
jelölt kizárólag egy bírósághoz 
választható meg ülnökként.
Az  ülnökök  jogaira  és 

kötelezettségeire  vonatkozó 
tájékoztató  megismerhető  a 

Polgármesteri  Hivatal  Önkor-
mányzati,  Szervezési  és  Tör-
vényességi  Irodáján  (Alsó 
u.  1.  II.  emelet  209.),  illet-
ve  a  www.erd.hu  honlapon, 
a  Felhívások,  tájékoztatók 
menüpontban.  A szükséges 
nyilatkozatok  ugyanitt  átve-
hetők,  illetve  a  honlapról 
letölthetők.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 

hogy bírósági ülnökök szemé-
lyére  vonatkozó  javaslataikat 
(a  javasolt  személy  elérhető-
ségének  feltüntetésével,  eset-
leg a már kitöltött nyilatkoza-
tokkal együtt) 2011. november 
11-éig  szíveskedjenek  eljut-
tatni  a  Polgármesteri  Hivatal 
Önkormányzati,  Szervezési 
és Törvényességi Irodájára. 

Felhívás bírósági ülnökök jelölésére

Pályázati kiírás

Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2012. 
évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályá-
zók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú szakképzésben a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatják tanulmányaikat, illetve 
akik a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2012/2013. tanévtől kezdő-
dően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak 
részt venni.
A részletes Pályázati kiírás a www.erd.hu honlapon olvasható.
Pályázati anyag az Ügyfélszolgálati Irodán (Érd, Alsó u. 3. fszt.) és a Humán Irodán  (Érd, Alsó u. 3. 110. 
szoba)  kérhető, illetve a www.erd.hu honlapról letölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 14.

Felhívás a lakosság részére
A lakáson belüli fagyhalál megelõzése érdekében a téli krízis-
idõszakban  kérjük  a  lakosság  szíves  segítségét.  Abban  az 
esetben,  ha  környezetükben  van  olyan  egyén,  család,  aki, 
illetve amely hajléktalanság, betegség, illetve szociális ok miatt 
segítségre  szorul,  az  alábbi  telefonszámokon  tájékozódhat, 
kérhet segítséget: 

Munkaidõben:
06-23-522-345
06-23-366-104
06-23-366-105

Egyéb idõpontokban:
Felnõttorvosi ügyelet  06-23-365-274
Gyermekorvosi ügyelet  06-23-365-770
Családsegítõ szolgálat  06-20-421-7878
Hajléktalanellátás  06-20-319-6559
Polgárõrség  06-30-2000-890

Együttmûködésüket köszönjük!
             
  T. Mészáros András polgármester 

Hirdetmény
a 2011. évi népszámlálásról

Magyarországon  2011.  ok-
tóber  1-jén  népszámlálás 
kezdődött,  amely  október 
31-ig tartott. 
A népszámlálás  teljes  körû 
lakás- és személyösszeírást 
jelent. 

A népszámlálás végrehajtá-
sát  a  parlament  által  elfo-
gadott  törvény  rendeli  el. 
Az adatszolgáltatás minden 
kérdésre  kötelező,  kivételt 
képeznek  ez  alól  az  anya-
nyelvre,  a  nemzetiségre, 
vallásra,  egészségi  állapot-
ra,  fogyatékosságra  vonat-
kozó  kérdések,  amelyek 
szenzitív (érzékeny) kérdé-
sek,  így  ezekre  a  válasz-
adás  önkéntes.  A kötelező 
adatszolgáltatás  megtaga-
dása a törvény szerint sza-
bálysértés.

Kérjük, hogy akik adatszol-
gáltatási  kötelezettségük-
nek  a  fent  meghatározott 
időszak  alatt  nem  tettek 
eleget,  azok  2011.  novem-
ber 1. és 8. között – munka-
napokon  –  jelentkezzenek 
népszámlálási  összeírás 
céljából  a  Polgármesteri 
Hivatal  Ügyfélszolgálati 
Irodáján  (2030  Érd,  Alsó 
u. 3.).

dr. Ferencz Dóra
települési  

népszámlálási felelős,
jegyző

információk
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