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A Kós Károly Szakképző Iskola a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján  pályázatot hirdet

villamos műszaki tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi u. 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportba 
tartozó szakmák műszaki elméleti tantárgyainak tanítása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:  • Főiskola, villamos műszaki tanár. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget igazoló okiratok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 21. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 25. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi u 8. ). Kérjük a borítékon fel-

tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 2/2012 , valamint a munkakör megnevezését: villamos műszaki tanár. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 4. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. május 26. 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött ada-
tokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

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

házi szociális gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A gondozást-ápolást igénybe vevő személyek önál-
ló életvitelének fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő biztosítása. A speciális szakmai és közegészségügyi előírások betartásával 
területi gondozási feladatok ellátása. Személyes higiénével kapcsolatos feladatok, a gondozási környezetben végzett feladatok, élelmezés, 
egészségügyi ellátási feladatok.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint az egészségügyi ellátás, pszichés, mentálhigiénés gondozás, érdekvédelmi, adminisztratív feladatok rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:  • Középfokú képesítés, általános ápoló és asszisztens, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
• magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló oklevél másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt a 06 23 374-944-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ, Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 3/2012 , valamint a munkakör megnevezését: Házi szociális gondozó.
•  Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be. Az érvényes pályá-
zatot 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: 2012. június 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: • Érdi honlap – 2012. június 4.„Biztonságosan közlekedni 

egy életúton.” Ez a mottója a 
Magyar Autóklub által meghir-
detett országjáró közlekedésbiz-
tonsági oktatóprogramnak. Az 
országot keresztül-kasul átszelõ 
roadshow június 5–10. között 
az érdi Tesco parkolójában vert 
tábort. 

 A díjmentesen látogatható ese-
ménysorozatot Kõszegi Sándor, 
a Magyar Autóklub projektme-
nedzsere és Simon Krisztina az 
Érdi Rendõrkapitányság közle-
kedésrendészeti osztályát kép-
viselve nyitotta meg. Nem soká-
ig húzhatták az idõt, ugyanis 
az elsõ iskoláscsoport már ott 
toporgott a „startvonalon”, hogy 
használatba vehesse a gyakor-
lópályákat. Jelentõs érdeklõdés 
övezi a programot szerte 
Magyarországon, és Érden is 
sok-sok csoport több száz tanu-
lója jelezte részvételi szándékát. 
A bemutató szervezetten zajlott, 
másfél órájuk volt a diákoknak, 
hogy végigjárják az akadályo-

kat, akár a biciklispályán, akár 
a „fékezd magad” gyakorlatát 
biztos kezû oktatók bemutatá-
sával. A programok – nemcsak 
a pályán, hanem kisfilmek for-
májában is – korosztályonként 
változtak, hiszen máshogy kell 
megszólítani egy kisiskolást, 
egy kamaszt vagy egy húszas 
éveit kezdõ fiatalt. Évente csak-
nem 10 ezer diák részese ennek 
a kiváló kezdeményezésnek, 
hiszen az utakon és a közleke-
désben való felelõsséget minél 
fiatalabb korban kell belenevel-
ni a gyerekekbe. A sikerélmény 
érzését tovább fokozza, hogy a 
pályák sikeres teljesítése után 
oklevelet is kapnak. 

Természetesen voltak továb-
bi érdekes feladatok, kihívá-
sok is. Fel lehetett venni az ún. 
„részegszemüveget”, amellyel 
az illuminált állapotban 
történõ közlekedés veszélyei-
re hívják fel a figyelmet, illetve 
be lehetett ülni a borulásszi-
mulátorba, amely egy felborult 

autó mozgásának rendkívül 
rossz érzését modellezi. Célja: 
érezhetõvé tenni, mi az, amit 
mindenképpen el kell kerül-
ni az utakon, a gyakorlatban 
is elõforduló veszélyhelyzete-
ket megteremtve – de bizton-
ságos formában, elfelejtve a 
felelõtlen vezetés lehetõségét 
is. Délutánonként azután a 
felnõttek népesítették be a 
pályát, és próbálhatták ki a 
mobil vezetéstechnikai pályát, 
ahol adott esetben vizes, csú-
szós utat idéztek elõ. Ez a 
fajta gyakorlás minden rutinos 
sofõrnek is az elõnyére válik, 
hasznosságáról nem is beszél-
ve, hiszen nem hemzsegnek a 
hasonló pályák az országban. 

A Magyar Autóklub 2006-ban 
hívta életre országjáró prog-
ramját, amely immár második 
alkalommal érintette Érd váro-
sát. A speciális kamion koro-
nás fõk városai közötti állomás-
ként látogatott el városunkba, 
hiszen a „királyok városából”, 
Székesfehérvárról érkezett, 
majd a „királynõk városába” 
Veszprémbe távozott.

Az utolsó elõtti napon még 
egy családi közlekedésbizton-
sági nap keretén belül mérhet-
ték össze tudásukat és ügyes-
ségüket a vállalkozó szellemû 
szülõk, gyermekek. Az induló 
famíliáknak 4 fõseknek kel-
lett lenniük, ahol az egyik 
szülõnek rendelkeznie kellett 
B kategóriás jogosítvánnyal, 
illetve az ifjak életkorának 6–18 
év között kellett lennie. Szép 
számú vállalkozó kedvû játékos 
sorakozott fel a versenyben, 
amelynek ráadásul tétje is volt. 
A tesztlapokat késõbb értékelik 
ki, és a legjobbak a Zsámbék 
mellett megrendezett országos 
döntõn képviselik majd Pest 
megyét.      

  <szarka>

Fõszerepben a biztonságos közlekedés

Aki beült egy borulásszimulátorba, átélhette, milyen érzés felborulni egy autóval
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