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November elejéig 50 ezren 
igényelték Magyarország Alap
törvényének személyre szóló 
díszkiadását. Aki még eddig 
nem tette, de szeretne rendelni, 
az év végéig megteheti a lakóhe
lye szerint illetékes polgármes
teri hivatalban, körjegyzőségen, 
vagy a kormányablaknál.

Szeptember elseje és novem
ber eleje között eddig 50 ezren 
igényelték Magyarország Alap
törvényét, amelyet Kövér Lász
ló, az Országgyûlés elnöke sze
mélyes aláírásával a Magyar 

Közlöny különkiadásaként 
lehet igényelni, a megrendelt 
példányokat a Magyar Posta 
kézbesíti.

Az idáig beérkezett igény
lések 76 százalékát az önkor
mányzatoknál adták be, ezek 
közül is kiemelkedő Pest és 
BorsodAbaújZemplén megye 
önkormányzatai.

A kormány szeptemberben 
kérte fel arra az önkormányza
tokat, hogy állítsanak fel egy 
asztalt, ahol az állampolgárok 
egy adatlap kitöltésével sze

mélyre szólóan kérhetik az új 
alkotmány névre szóló kézbesí
tését. Ily módon Magyarország 
új Alaptörvénye bárki számá
ra megismerhető, elérhető, és 
egyúttal személyre szóló emlék
tárgy is lehet.

Az Országgyûlés idén április 
18án fogadta el Magyarország 
új Alaptörvényét, amelyet 
Schmitt Pál köztársasági elnök 
április 25én, Húsvéthétfőn írt 
alá ünnepélyes keretek között 
és 2012. január 1jén lép hatály
ba.

Eddig 50 ezren igényelték  
Magyarország Alaptörvényét

Meghívó

az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi 
Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2011. december 7én 
(szerdán) 18 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola

(2030 Érd,  
Diósdi út 101.)

Meghívó

Az Óváros – Érdligeti 
Településrészi 
Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2011. december 8án 
(csütörtökön) 18 órakor

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Nevelési Tanácsadó

(volt II. Lajos Általános Iskola)
(2030 Érd, Fő u. 42.)

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

Munkaidőben: 06-23-522-345, 06-23-366-104, 06-23-366-105
Egyéb időpontokban: Felnőtt orvosi ügyelet 06-23-365-274
 Gyermek orvosi ügyelet 06-23-365-770
 Családsegítő Szolgálat 06-20-421-7878
 Hajléktalan ellátás 06-20-319-6559
 Polgárőrség 06-30-2000-890

Együttműködésüket köszönjük! T. Mészáros András
 polgármester 

információk

Iskolakóstolgató 
az Érdligeti 
Általános Iskolában 
Az iskola pedagógusai sok szeretettel 
várnak minden iskolába készülő nagy-
csoportos óvodás kisgyermeket és szü-
leit iskola előkészítő foglalkozásokra. 
Játékos feladatok közben ismerkedhet-
nek a kicsik az iskolai élettel a tanító 
nénik segítségével.
Minden hónapban lesz foglalkozás, 
melynek időpontjairól tájékoztatjuk a 
szülőket.

Időpontok:
2011. december 9-én 16.30–17.00-ig
2011. január 20-án 16.30–17.00-ig
2011. március 16-án 16.00–17.00-ig

Helyszín:
Érdligeti Általános Iskola
2030 Érd, Diósdi u. 95–101.  
Forfa épület és 
2030 Érd, Túr u. 5–7. ebédlő

A Vörösmarty Mihály Gimnázium a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §  
alapján pályázatot hirdet

Vörösmarty Mihály Gimnázium 

német nyelv szakos középiskolai tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2012. 06. 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  Részmunkaidő, heti 17 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Iskoláskorúak német nyelv oktatása és középszintű érettségire felkészítés. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
 Pályázati feltétetele:   Egyetem, Német nyelv szak, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. január 16. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 16. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a kallayandrea@freemail.hu E-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 5. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vorosmarty-erd.sulinet.hu honlapon szerezhet. 


