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A bank  1,3  milliárd  vételáron 
hajlandó eladni, és ennek finan
szírozásában  is  segíteni  az 
önkormányzatnak,  de  a  vétel
áron felül éves szinten mintegy 
300 millió  forintot  emészt  fel  a 
komplexum  üzemeltetése.  Az 
önkormányzat  csak  abban  az 
esetben tud a vételre igent mon

dani, ha pályázat útján az ener
getikai rendszer teljes átalakítá
sára sor kerülne,  így drasztiku
san lehetne csökkenteni az üze
meltetési költségeket, ellenkező 
esetben  viszont  folytatódik  a 
per.  Csőzik  László  arra  figyel
meztetett,  hogy  nem  lehetnek 
illúzióik, a csarnok és az uszoda 

üzemeltetése biztosan nem lesz 
nyereséges,  és  már  annak  is 
örülhetnek, ha 200 és 500 millió 
közötti  költséggel  meg  tudják 
oldani!  Kéri Mihály  hozzászó
lásában megjegyezte:  ez  a  léte
sítmény „úgy maradt a városon, 
mint  szamáron  a  fül”,  hiszen 
már  évek  óta  hiába  keresnek 
üzemeltetőt, mitől találnának rá 
éppen most,  ráadásul  ilyen  ter
hekkel  és  árakkal?  Kijelentette: 
az önkormányzatnak, így ahogy 
van,  nem  szabad  ezt  az  ingat
lant megvásárolnia, mert alapo
san ráfizet!
A polgármester fontosnak tar

totta elmondani, hogy azért kell 
a  megegyezésben  gondolkod
ni,  mert  ennek  az  egész  ügy
nek  van  egy  óriási  kockázata 
is, ugyanis amennyiben a bank 
érvényesíteni  akarja  a  kerese
tét,  az  említett  összeg  kétsze
resét  kérheti,  hiszen  jelenleg 
2,7  milliárd  követelése  van  az 
önkormányzattal  szemben. 
A képviselők  végül  elfogadták, 
hogy a polgármester az említett 
feltételekkel  folytasson  további 
tárgyalásokat  a  jelenlegi  tulaj
donossal, és egyetértettek Pulai 
Edina  sürgős  előterjesztésével 
is, hogy az intézmények alapító 
okiratából  kerüljenek  ki  azok 
a  vagyontárgyak,  amelyek nem 
szükségesek az alapellátáshoz. 
Végül  az  egyebek  után,  két 

napirendi  pontot  zárt  ülésen 
tárgyalt a közgyûlés. 
  Bálint Edit

Harminc napirendi pontot tárgyaltak a képviselõk, és ha nem is mindenben értettek egyet, az elõterjesztések 
zömét megszavazták

Bakai-Nagy Zita írásban tudatta a közgyûléssel, hogy ezentúl másik párt, 
a Demokratikus Koalíció képviseletében folytatja önkormányzati képviselõi 
munkáját

aktuális

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

Logopédus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 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 pedagó-
giai munka (vizsgálat, fejlesztés), 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:
•  Főiskola, logopédia és egyéb szakpárosítás 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, diplomamásolat 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. január 9. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 23. 
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: 4419/11 , valamint a munkakör megne-
vezését: Logopédus. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 6. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny •  www.erd.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epsz-erd.hu honlapon szerezhet. 

A belépőjegyek 2011. november 2-tól 
megvásárolhatók:

BudApest: Lemezkuckó cd BoLt
(VII. ker. király u. 67. tel.: 06/1 351-1218)
tAtABányA: FortunA jegyIrodA

(Szt. Borbála téri Üzletközpont 
tel.: 06/30 985-2849)

BudAörs: VárosI sportcsArnok 
(Hársfa u. 6. tel.: 06/23 428-026, 

06/23 428-027)
jegyrendelés: 06/70 3260-177

A  Viasat  3  mûsorán  futó  Álom
Építõk  csapata  önkormányzati 
és  civil  segítséggel  autista  gye
rekeken  segített.  A  fõvárosban, 
Csepelen  mûködik  egy  speciális 
autistaiskola, ahol 18 éves korukig 
foglalkoznak  a  gyerekekkel.  Az 
iskola befejeztével azonban a gye
rekeknek  nincs  hova  menniük, 
állandó figyelmet, felügyeletet igé
nyelnek,  így  szüleik  sem  tudnak 
munkát vállalni. Ezen akartak vál
toztatni az ÁlomÉpítõk. 
Csepelen,  a  Völgy  utcában 

mûködik  a  Szociális  Szolgálat 
Fogyatékosok  Intézménye, 
ahol  20,  különbözõ  fogyaték
kal  élõ  gyermeket  látnak  el.  Az 
ÁlomÉpítõk  csapata  ennek  az 
épületnek  a  tetõterében  alakítja 
ki a Nappali Autista Otthont, ahol 
a 18 év feletti, már nem tanköte
les  autisták  tölthetik  a  nappalo
kat. – A munkálatok megkezdése 
elõtt  igazából  nem  volt  szemé
lyes  kapcsolatunk  azokkal  az 
autista  fiatalokkal,  akik  késõbb 

birtokba  vehették  a  szobákat, 
nem  tudtam,  milyen  személyes 
igényeik  vannak  –  mondja  Kate 
Endresz  Roberts  belsõépítész. 
– Azoknak a pedagógusoknak és 
szociális  gondozóknak  a  taná
csait  követtük,  akik  olykor  napi 
12  órában  foglalkoznak  ezekkel 
a  fiatalokkal. Kaptunk  tõlük egy 
listát,  hogy mire  kell  ügyelnünk 
a  berendezés  során.  Így  például 
csak  lekerekített  szélû  bútorok
kal  rendezhettük  be  a  lakrésze
ket. A cél az volt, hogy segítsük 
az említett fiatalokat abban, hogy 
–  amennyire  lehet  –  önállóan 
tudjanak élni a hétköznapokban, 
önállóan kezelhessék a televíziót, 
zenélhessenek  vagy  festegesse
nek. Meg kell mondjam, nagyon 
jó  élmény  volt  látni  az  autista 
fiatalok örömét, amikor birtokba 
vették a szobáikat.
Az ÁlomÉpítõk következõ  epi

zódját  csütörtök  este,  az  ismét
lést  vasárnap  délután  láthatják  a 
Viasat 3 mûsorán.

Autistákon segítenek az ÁlomÉpítõk


