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Természet- és környezetvédelmi keret 2012
A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elbírálta a természet- és környezetvédelmi keretre 
benyújtott pályázatokat.
Az idei évben a bizottság a következő pályázatokat támogatta:

Sorszám Pályázó szervezet neve Pályázat címe  Támogatás összege 

1. Hétszínvirág Alapítvány Pályázat állatok világnapi vetélkedő megrende-
zésére 50 000

2. Móra Ferenc Általános Iskola Felső Tagozatos 
Szakmai Munkaközössége Virágos város – virágos iskola 200 000

3. Környezetvédő Egyesület, Érd Szemétszedés, terek karbantartása 350 000

4. Érdi Gimnázium Alapítvány Környezet- és természetvédelmi tábor 160 000

5. Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
Természettudományi Munkaközösség

Természetismeret-foglakozás a Budakeszi 
Vadasparkban 80 000

6. Kertbarátkör Terménybemutató keretében ételkóstoló, valamint  
„Kis kertész”program beindítása 80 000

7. Érdi Kern Péter Kaktuszkör
Érdi napok keretében kaktuszkiállítás és -vásár ren-
dezése, kaktuszismertető kiadvány megjelentetése 
és a művelődési központ sziklakertjének felújítása

80 000

Összesen:   1 000 000

Pályázati felhívás 
önkormányzati ingatlanok értékesítésére

Érd Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága – az Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján – pályá-
zat útján az alábbi ingatlanokat értékesítésre jelölte ki:

Hrsz. Cím: Terület: HÉSZ szerinti övezeti besorolás: Ingatlan bruttó forgalmi  értéke
319 Nyomdász u. 6. 938 m2 Lke-1 6 600 000

2345 Asztalos u. 84. 1079 m2 Lke-3 7 600 000
3349 Egervári u. 76. 1135 m2 Lke-1 7 900 000
4988 Ungvár u. 4. 660 m2 Lke-2 4 100 000
4987 Ungvár u. 6. 662 m2 Lke-2 4 100 000
5241 Késmárki u. 63. 988 m2 Lke-1 6 300 000
5262 Borszéki u. 59. 615 m2 Lke-1 4 200 000
5763 Mecseki u. 50. 1254 m2 Lke-1 8 000 000
5902 Börzsönyi u. 12. 767 m2 Lke-1 5 200 000

11157 Bazsarózsa u. 1. 1214 m2 Lke-1/h 10 100 000
20689 Morva u. 1. 508 m2 Lke-2 4 800 000
24629 Orvos u. 46. 226 m2 Lke-4

8 600 00024630 Orvos u. 44. 224 m2 Lke-4
24631 Orvos u. 42. 216 m2 Lke-4
24633 Orvos u. 47. 400 m2 Lke-4 5 200 000

A Vagyonrendelet 26. §-a alapján a bizottság a pályázati szabályokat a következők szerint állapítja 
meg:

–  A kikiáltási ár: az ingatlan bruttó forgalmi értéke. 
–  Bánatpénz összege: bruttó 300 000 Ft, melyet az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú 

egyszámlájára kell átutalni „Bánatpénz” és az ingatlan címének megjelölésével (vételárba beleszá-
mít). A bánatpénz sikertelenség esetén 8 napon belül visszautalásra kerül vevőjelölt részére. 

–  Árversenylépcső: a forgalmi értékhez képest bruttó 100 000 Ft-tal emelkedik.
–  Az árliciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejûleg a bánatpénz átutalásáról szóló 

bizonylatot is becsatolta, és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal 
– az elővásárlási jogosult magyar állam lemondását követő – 30 napon belül szerződést köt. 
A kérelemben kérjük megjelölni az elérhetőséget (e-mail cím, telefon), illetve a szerződéskötéshez 
szükséges adatokat. Amennyiben az ingatlant jogi személy vásárolja meg, kérjük csatolni a hiteles 
cégkivonatot és a hitelesített aláírási címpéldányt is. 

–   A pályázat leadásának határideje: 2012. június 1., péntek 11 óra.
–  Leadás helye: Polgármesteri Hivatal, Vagyongazdálkodási Csoport, Érd, Alsó u. 1. I. emelet 127. 

szoba.
–  Árverseny ideje: 2012. június 7., a pontos időpontról az érintetteket külön értesítjük.

2012. évi sportegyesületi pályázat
A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elbírálta a sportszervezetek és sportegyesületek 
mûködési támogatására benyújtott pályázatokat.
Az idei évben a bizottság a következõ pályázatokat támogatta:

Sorszám Sportegyesület neve Támogatás célja Támogatás összege
1. Érdi Kyokushin Karate SE Működési támogatás                    400 000    
2. Delta Röplabda SE Működési támogatás                    500 000    
3. Érdi Judo Club SE Működési támogatás                    400 000    
4. Érdi Vívó SC Működési támogatás                    200 000    
5. Baseball Team Egyesület Működési támogatás                    300 000    
6. Érdi Torna Club Működési támogatás                 1 700 000    
7. Érdi Spartacus SC Működési támogatás                 6 000 000    
8. Benta Sportegyesület Működési támogatás                    250 000    
9. Érdi Muay Thai Box Egyesület Működési támogatás                    250 000    

10. Első Érdi Úszóegylet Egyesület Működési támogatás                 5 000 000    
  Összesen:               15 000 000    

A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján állást hirdet

testnevelő-tanári
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B.  A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a testnevelés tantárgy tanítása általános iskolai és gimnáziumi osztályok-
ban.
Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.
Munkakör betöltésének feltételei:
•   felsőfokú szakirányú végzettség  •   büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának feltételei: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2012. augusztus 27-én tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 22. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Marosánné Dr. Gáti Gabriella igazgató nyújt a 23/365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•  postai úton, a pályázat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium címére történő megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi Géza út 1/B),
•  elektronikus úton a gardonyigezaisk@erd.hu e-mail címre.
Az elbírálás módja: az igazgatóval való személyes találkozás után írásban történő értesítés a döntésről.  A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 1. 

Az akciót a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Zöld forrás prog-
ram pályázatán nyert támoga-
tásból tudjuk megvalósítani 
a Nemzeti környezetvédel-
mi program céljainak elérése 
érdekében. A belterületek kör-
nyezetminőségének megőrzése 
és a természetes ökoszisztémák 
megfelelő összetételének őrzése 
érdekében macskák ellenőrizet-
len szaporodásának és mozgá-
sának visszaszorítása céljából 
szervezzük gazdával rendelke-
ző és kóbor macskák számára.

A tévhittel ellentétben nem 
szükséges egyszer sem elleni 
hagyni a cicákat ahhoz, hogy tel-
jes életet élhessenek! Állatvédő 
szervezetek százai tudják bizo-
nyítani, hogy az ivartalanítás az 
egyetlen jó megoldás!

Ha Ön eddig csak magas ára 
miatt nem tudta megoperál-
tatni kedvencét, most, a Sirius 
Állat- és Természetvédelmi 
Alapítvány segítségével jelentős 
kedvezménnyel veheti igénybe 
az akcióban részt vevő állat-
orvosok szolgáltatását, mivel 
az akciós díjon felüli össze-
get a program támogatásának 
keretében átvállaljuk.

Az akció 2012.  
augusztus 31-ig tart.

A tulajdonos által fizetendő 
akciós ár:

kandúr és nőstény macskánál 
egyaránt 1000 forint!

A gazdik minden esetben nyi-
latkozatot írnak alá az állator-
vosnál az akcióban való részvé-
telről, ez az adminisztrációnk-
hoz szükséges. 

A kedvezményes ár az operá-
ción kívül többletszolgáltatást 
(mûtéti gallér ára, kórházi elhe-
lyezés, egyéb beavatkozás stb.) 
nem tartalmaz, de a mûtét köz-
ben felmerülő gyógyszerkölt-
ségeket (pl. antibiotikum, vér-
zéscsillapító) magában foglalja. 
A kedvezményes áron felül az 
állatorvos nem számol fel továb-

bi díjat az egyszeri kontrollvizs-
gálatért és varratszedésért, de 
esetleges plusz antibiotikum 
vagy előre nem látható komp-
likációk esetén minden további 
költség a tulajdonost terheli.

Vemhes állat ivartalanításáért 
az állatorvos 2000 Ft felárat szá-
míthat fel.

A kedvezményes ivartalanítá-
si akcióra jelentkezni az alapít-
ványnál és az akcióban részt 
vevő állatorvosoknál lehet. 
Kizárólag az érdi kistérség tele-
püléseiről jelentkezhetnek az 
állattartók (Érd, Tárnok, Diósd, 
Százhalombatta). Az akció 
időtartama a támogatási keret 
kimerüléséig tart, így az alapít-
vány fenntartja a jogot, hogy 
az akciót a tervezetthez képest 
hamarabb befejezze.

Jelentkezni az alapítványnál 
és állatorvosainknál lehet, idő-
pontot a rendelők adnak.

További információkért hívja 
alapítványunkat, vagy tekintse 
meg honlapunkat:

06 30 276-6071  
vagy 06 30 910-6987, illetve 

www.siriusalapitvany.hu

Ivartalanítási akció újra  
a Sirius Alapítvány szervezésében

információk


