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E L O T E R J E S Z T É S 
 

Érd város Önkormányzat Képviselo-testülete 
2004. január 27-ei  ülésére 

 
 

Javaslat az önkormányzat közoktatási feladatai megszervezéséhez  
szükséges intézkedési terv meghatározására 

 
Tisztelt Képviselo-testület! 
 
 
A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény értelmében 2000-ben el kellett 
készíteni a közoktatás fejlesztését szolgáló Intézkedési tervet. Ennek felülvizsgálata vált most 
szükségessé.  
 
A 2000. évi elképzelésekbol számos megvalósult, több elképzelés megvalósulása folyamatban 
van, illetve eddig nem került rá sor. Az intézkedési terv elkészítésével mindenesetre javult a 
közoktatás szervezettsége, tervezhetosége, amely az önkormányzati minoségfejlesztési 
program alapját képezi. 
 
A módosított intézkedési tervben szerepelnek a korábbi évek eredményei és a tapasztalatok 
alapján javasolt változtatások.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselo-testületet az eloterjesztést vitassa meg. 
 
 
Érd, 2004. január 22. 
 
 
 
                                                                                                                 Varga László s. k. 
                                                                                                                            elnök 
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Érd Város Önkormányzat Képviselo-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényben eloírt, az önkormányzat közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges 
intézkedési tervet elfogadja. Az intézkedési terv a határozat melléklete. 
 
Határido: az intézkedési terv továbbítására – azonnal 
Felelos: jegyzo 
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I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZO FELADATAI 
 
 
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. §. (4) 
„A helyi önkormányzat … köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges 
önkormányzati döntés-elokészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-muködtetési és 
fejlesztési tervet ( a továbbiakban:  önkormányzati  intézkedési terv) készíteni.” 
Az önkormányzati intézkedési terv elkészítésénél célszeru figyelembe venni minden olyan 
tényezot, amely a helyi politikától függetlenül hosszabb távra meghatározhatja a helyi 
oktatáspolitika alakulását. 
Ezek közé tartoznak például a népesség, a gyermekek és a tanulók létszámának alakulása, a 
munkaero-piaci elorejelzések, az oktatási tradíciók, a vonzáskörzeti igények vagy éppen 
ellenkezoleg: a szomszédos települések elszívó hatása, az út-közlekedési viszonyok, a 
pedagógusok foglalkoztatási igénye, illetoleg a pedagógus-ellátottság hiánya és a várható saját 
bevételek alakulása.  
A jogszabályok alapján az önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésrol és az 
általános iskolai oktatásról, a nemzeti és etnikai kisebbségek óvodai nevelésérol és az 
alapfokú iskolai oktatásáról. Ez a kötelezettség magában foglalja a többi tanulóval együtt 
nevelheto, oktatható testi-, érzékszervi-, enyhe értelmi-, beszéd- és más fogyatékos 
gyermekek, tanulók ellátását is. 
A feladatellátás kötelezettsége azt jelenti, hogy biztosítani kell a nevelés, oktatás feltételeit 
intézmények létesítésével, fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy más fenntartóval 
kötött megállapodás alapján. 
 
  
a) Érd város társadalmi, gazdasági helyzete, demográfiai adatok 
 
 
 Érd város a budapesti agglomeráció legnagyobb települése. Területe ~64 km2, 
bejelentett lakóinak száma 58810 fo (Népesség-nyilvántartó 2003. november 27-ei állapot). 
A népesség az eddigi tendenciának megfeleloen évi 1000 fovel növekszik. A városban 
mintegy 25000 ingatlan található, és ezek 10 %-a beépítetlen, illetve nagyon elöregedett, 
lebontásra ítélt épület. Parkváros területén az üres telkek összefüggo övezetet képeznek. 
Jelenleg ez a városrész  lakossága növekszik a legnagyobb ütemben, tovább növelve az 
infrastruktúrára nehezedo nyomást.  
A város kialakulása hosszú történelmi folyamat eredménye. A történelem viharai, a korabeli 
spontán fejlodés erosen rányomta bélyegét az egyes településrészek arculatára. A hódítók és 
felszabadítók csapatait mindig nagy népességi mozgások követték. A kipusztított oslakosság 
helyére az 1700-as években délszlávokat (szerbek, rácok) telepedtettek. Késobb svábok, 
szlovákok érkeztek nagyobb számban. A II. világháború után bukovinai székelyek telepedtek  
le a városban. Minden népcsoport hozta sajátos kultúráját, színesítve a terület néprajzát. A 
letelepedo nemzetiségek sem területi, sem vallási értelemben nem szigetelodtek el egymástól. 
A harmincas évek során a „Magyar Svájc” ígéretével megtartott földosztás, majd a II. 
világháborút követo nagyarányú bevándorlási hullám az ország minden részébol vonzotta az 
embereket. Megkezdodött a lakosság településrészenkénti eltéro de rendkívül gyors 
növekedése. A városrészek gyorsan összenottek. Ezt a fejlodést azonban nem tudta követni a 
város infrastruktúrájának fejlesztése. Ezek kiépítése még napjainkban is a város legégetobb és 
legköltségesebb feladata. 
Az országos tendenciával ellenkezoleg a városra ma is jellemzo a népességszám gyors 
emelkedése.  
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A város népességének növekedése elsosorban a betelepülések magas számából adódik. A 
vándorlási különbözet +14,5 %. Az ezer lakosra számított élve születések számának hatéves 
átlaga 12,4. A halálozásoké 12,2 így a születések száma meghaladja a halálozásét, ezért a 
természetes szaporodás pozitív 0,2. Ennek ellenére a lakosságszám természetes utánpótlása 
nem biztosított. A gyermekvállalási kedv 1,4 ezrelék, ami nagyon alacsony.  
Jelenleg az óvodáskorúak száma ~1950 fo (1902 fo), az alapfokú oktatásra jogosultaké 5613 
fo (5910 fo), míg a középfokú ellátást igénylok száma 2860 fo (~2600 fo). (A zárójeles adatok 
a 2000. év adatai.) 2000-hez viszonyítva az óvodás és iskolás korosztály száma kis mértékben 
csökkent, míg a középiskolai korosztály száma növekedett. A korfát tanulmányozva az elmúlt 
évek során az egyes korosztályok száma stabilizálódott. 
  
A népesség területi eloszlása településrészekként igen egyenetlen. Amíg a város osibb 
részein (Ófalu, Újtelep) napjainkra stabilizálódott a népességszám, addig Parkváros és 
Érdliget területén dinamikusan emelkedik az új beköltözések következtében. Fontos 
figyelembe venni az egyes településrészek átlagos életkorát is. Megfigyelheto Ófalu 
elöregedése. Ugyanez tapasztalható Újtelep és Érdliget esetében is. E két településrészen 
viszont folyamatos lakosságcserét lehet megfigyelni, a betelepülések következtében, ami a 
telkek csökkenésével folyamatosan fel fog gyorsulni. 
A rendelkezésre álló adatok elemzésébol kitunik, hogy a legdinamikusabb népességszám - 
növekedés Parkvárosban tapasztalható. Itt a legnagyobb a szüloképes korosztály száma és 
a betelepülok is szívesen választják ezt a területet otthonuknak. Így továbbra is itt várható a 
legnagyobb igény egy új nevelési-oktatási intézmény létesítésére . 
Nehezen megítélheto az M 6-os út 2006- ig várható megépülése után kialakuló demográfiai 
helyzet. A fejlesztéstol a Duna-part és Ófalu és Érdliget felértékelodését várjuk, melynek 
hatására jelentosebb mértéku népességcsere és létszámnövekedés tervezheto. 
 
b)  Demográfiai adatok 
 
Érd sajátos jellemzoje, hogy nem alakult ki egy egységes az egész városra kiható, 
meghatározó súlypontú városközpont.  A vasutak, majd az autóutak megépítésével a település 
központja mind messzebb került a Duna vonalától. A 6-os és 7-es út találkozásánál épült ki a 
mai kulturális és közigazgatási városközpont, melynek kialakítása napjainkban is folyik. Az 
elmúlt év legjelentosebb eseménye éppen az új városközpont fejlesztési terveinek elkészítése, 
és tokeeros vállalkozók felkutatása volt, akik realizálni képesek az elképzeléseket.  
Ezzel párhuzamosan alakultak ki az egyes településrészeken az alközpontok (Ófalu, 
Parkváros,). 
A leggyorsabban betelepülo részek: az M 7-es autópálya környéke, sot az azon túli területek. 
Foleg budapestiek, de az ország minden részébol érkeznek új lakók a városba a jobb 
megélhetés vagy a jobb életkörülmények reményében. 
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A lakosság korosztály szerinti megoszlása 
2000 2003 2005 

korosztály fo fo fo 
0 –5 3212 3555 3795 
6 –18 9159 9129 9330 

19 – 35 14466 15424 16500 
36 - 105 28666 30702 32000 
összesen 55503 58810 61625 

 
 
A táblázatot elemezve feltuno, hogy 2000-hez viszonyítva a lakosságszám növekedésével 
nem emelkedett az iskoláskorú népesség. Továbbra is jelentos számú nem érdi lakhelyu 
tanulót kell ellátni a közoktatási intézményekben, miközben számos érdi tanuló a környezo 
települések, foleg Budapest iskoláiban tanul. 
 
A népességet lefedo nevelési-oktatási intézményrendszer a múltból öröklött, javarészt 
korszerutlen, nem a szabványoknak megfelelo épület. Korábbi épületek átalakítása, bovítése, 
felújítása során nyerték el mai formájukat. A legtöbb esetben alulméretezettek, zsúfoltak, a 
mai igényeket csak rendkívüli erofeszítések árán elégítik ki. Az akkori MSZ-04 203 61-81. 
szabvány és törvényi eloírásoknak sem feleltek meg.  
A mai eloírásokat az épített környezet alakításáról és védelmérol szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény, az országos településrendezési és építési követelményekrol szóló 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet és a 19/2002. (V.8.) OM rendelet szabályozza. 
Az oktatási–nevelési intézményeknek meg kell felelniük a közoktatási törvényben eloírt 
feltételeknek is. Ebbol adódóan a nem túl távoli jövoben nagyarányú beruházásokat kell 
végrehajtani az intézményhálózat fejlesztése érdekében. Erre Érd Városa saját erobol sohasem 
lesz képes. Jelentos megyei és kormánytámogatásra lesz szükség. 
 
A nevelési-oktatási intézményt igénylo korosztály ellátását 8 óvoda, 6 magánóvoda, 10 
alapfokú oktatási intézmény egy nyolc- illetve négyosztályos gimnázium és egy szakképzo 
iskola látja el. A népességi adatok szerint a 9-14 éves korú népesség 10 %- át nem érdi 
oktatási intézményben helyezik el. Ennek ellenére az egyes osztályokban lévo tanulók 
létszáma magas. A törvény által meghatározott átlagot a II. Lajos Általános Iskola kivételével 
minden iskola meghaladja. A maximum létszámot csak egy-egy osztály létszáma haladja meg. 
(VMG). Az egyetlen korszeru közoktatási intézmény a Bolyai János Általános Iskola 
központi épülete, melynek épületszerkezete, termeinek kialakítása megfelel a mai igényeknek. 

 
 

Fejlesztéshez szükséges költségek:  
 
 
A város költségvetésének egyik legjelentosebb tétele, - az önkormányzati törvénybol 
adódóan, - az intézmények fenntartása. Erre közve tlen állami normatívákat igényelhet, illetve 
különbözo bevételi forrásokból származó jövedelmeit használhatja fel. 
Az általános muködtetési költségeken felül, az oktatási törvény eloírásainak teljesítése 
érdekében, a hiánypótlásra és fejlesztésre a 2001. évi költségvetésben az alábbi összegeket 
szánta a képviselo-testület, az eszköz- és felszerelési jegyzékben eloírtak teljesítésére. 
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 2001-ben: 124 470 290   Ft 
 2002-ben:   93 143 555   Ft 
 2003-ban:   93 306 395   Ft 
 
A 2001. évi eszközfejlesztés maradéktalanul megvalósult. Pályázati pénzzel kiegészítve 
sikerült a legfontosabb célkituzések teljesítése. Javult az eszközpark, de még épület 
karbantartásra is jutott.  
A 2002 és 2003-s eszközfejlesztési elképzelések már nem valósultak meg, ezért a 2004-es 
költségvetési évtol négy éven át évi ~51 millió forintot terveztünk ezen feladat teljesítésére.  
 
A nevelési-oktatási intézmények muködésérol szóló 11/1994 (VI.8.) MKM számú miniszteri 
rendelet 7. számú melléklete határozza meg azokat a minimális eszközöket és felszereléseket, 
amelyekkel minden iskolának és kollégiumnak rendelkeznie kell. Ezek az eloírások,  
fenntartótól függetlenül érvényesek minden közoktatási intézményre. Érd Város Képviselo- 
testülete ennek szellemében hozta meg 163/2000.(IX.21.) ÖK. rendeletét, melyet a 292/2003 
(XII.22.) ÖK rendeletével módosított, biztosítva az intézmények zavartalan fejlesztésének 
lehetoségét.  
 
A tárgyi feltételek (terem, bútorzat stb.) fejlesztéséhez kiírt központi támogatások 
elnyeréséhez szükséges önrész biztosításához, pályázati alap áll rendelkezésre a város 
költségvetésében. 
 
A fejlesztési összeg nem tartalmazza az intézmény muködtetési költségeit. 
/ A  jelen  muködési költségek a mellékletben találhatók. / 
 
 
d) Személyi feltételek 
 
A színvonalas nevelo- oktató munka ellátásának egyik alapfeltétele az iskolák szakos 
ellátásának biztosítása.  
 

Pedagógusok statisztikai adatai Érd Város oktatási intézményeiben 2003.10.1. 
Iskola Foglalkoztatás Képesítés 

Egyetemi Foiskolai  Teljes 
munkaido 

Rész 
munkaido 

Óraadó 
Tanári 

Tanító Egyéb 

 no férfi no férfi no férfi     
           

II. Lajos Általános Iskola 15 2 2    4 7 7 1 
Bolyai J. Általános Iskola 48 5 9 2   10 31 22 1 
3. Sz. Általános Iskola 23 5 7    3 26 4 2 
Batthyány Általános Iskola 39 7 1    5 17 22 3 
Gárdonyi G. Általános Isk. 40 3 2    1 20 22 2 
Széchenyi I. Általános Isk. 46 3 7  2  5 27 20 4 
Korösi Cs. S. Általános Isk. 57 5 1    4 26 31 2 
Teleki S. Általános Iskola 53 4 3 2  3 9 28 23 2 
Hunyadi M. Általános Iskola 21 7 3    2 17 11 1 
Vörösmarty M. Gimnázium 38 7 2 2  1 42 5 1 1 
Kós Károly Szakképzo Isk. 30 14 2    19 14  13 
Városi Zeneiskola 18 11 7 6   6 17  19 
Összesen 428 73 46 12 2 4 110 235 163 51 
    559      559 
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/Az egyházi fenntartású Marianum Általános Iskolában 36 pedagógus dolgozik. / 
 
A táblázatból kitunik, hogy a városban lényegében jó a szakos ellátás. Egyre több pedagógus 
rendelkezik több diplomával, valamint szakvizsgával. További feladat a jelenlegi helyzet 
fenntartása. A 2003. évi pedagógus béremelés hatására sokan visszatértek a pályára. Ma már  
jellemzo gond a pályakezdok és a pályamódosítók elhelyezkedése. Ennek ellenére javasoljuk 
a korszerübb piacosított formában a szociális rendszer fenntartását. /pl. szolgálati lakás, 
letelepedési segély, szolgálati férohely. / Egyes szakokat tanító pedagógusok munkahely 
változtató képessége, pl. nyelvszakok, informatika (a piaci viszonyokból kifolyólag) jóval 
nagyobb az átlagnál. Törekedni kell rá, hogy a szakos oktatók megtalálják számításukat az 
önkormányzati iskolákban. Az átképzések, a béremelés hatására ma szinte nincs nyelvszakos 
és matematika szakos probléma a város iskoláiban. A törvény átmenetileg megengedi a „C” 
típusú nyelvvizsgával való nyelvtanítást. Elo kell segíteni, hogy a törvényi határido leteltére 
minden idegen nyelvet tanító pedagógus nyelvszakos diplomát szerezzen. 
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II. 

VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK (5-6 évre) 
 
 
a.) A település társadalmi, gazdasági életében, a demográfiai helyzetben 
 
Érden a születések száma megközelítoen egyezik a halálozások számával, ezért az évente 
~1000 fove l emelkedo népesség növekedés jelentos részben a betelepedésbol adódik. Ez a 
tendencia a következo években is folytatódni fog.  
Érd tipikus „alvóváros”, jelentos infrastrukturális gondokkal küzd. Számottevo ipara nincs, a 
munkavállalók többsége budapesti, százhalombattai üzemekben dolgozik. Ezer lakosra ~94 
muködo vállalkozás jut. Ezek 90 %-a része viszont kis-, 10 %-a középvállalkozás. Jelentosebb 
változás a késobbiekben sem várható. Az iparfejlesztési beruházások a megyei átlagot sem 
érik el.  
Az elmúlt egy évben jelentos erofeszítések történtek a kereskedelmi és ipari tevékenység 
megtelepedését elosegíto fejlesztések beindítására. A területi (Érd, Diósd, Sóskút, 
Pusztazámor, Tárnok) regisztrált munkanélküliek száma 1476 fo, viszonylag alacsony. A 
területi munkanélküli ráta 2,4 % (regisztrált munkanélküliek száma / aktív korú népesség 
száma X 100).  
A munkanélküliek közül pályakezdo 120 fo, tartósan (180 napon túli) 212 fo, míg a 
legnagyobb létszámú korosztály a 26 – 35 év közöttiek 439 fo. 
Továbbra is viszonylag magas a kereslet a segéd- és idénymunkások iránt, ezért közöttük 
viszonylag alacsony (75 fo) a munkanélküliek száma.  
Jelentos a szakmunkások közötti munkanélküliség (481 fo), ami viszont a szakképzés 
fejlesztését, korszerusítését kívánja meg, az igényeknek megfelelo oktatási profilok 
kialakításával. Lehetoség szerint meg kell teremteni az átképzések, továbbképzések és a 
felnottoktatás rendszerét. Ezzel az intézmények kihasználtsága jelentosen emelkedne.  
 
Figyelemre méltó adat, hogy a körzetben meghirdetett és el nem foglalt álláshelyek száma 
~900, ennek ellenére következo 10 évben is jelentos szabad munkaero- kapacitással kell 
számolni. 
 
Csak az M 6-os út 2006- ig várható megépítése során várható új területeket feltárása, mely 
ipartelepítésre, kereskedelmi hálózatok megtelepedésére lesz alkalmas. 
A mezogazdasági területek viszont folyamatosan tovább csökkennek. Az egykor híres 
oszibarackosok kipusztulóban vannak. Egyre kevesebben vállalják a nehézségekkel küszködo 
gyümölcstermesztés fenntartását. 
A város fejlodési lehetosége szorosan összekapcsolódik a fováros fejlodési pályájával. El kell 
érni, hogy a fováros és a megye fejlesztési forrásokat nyújtson a városnak. Hiszen az érdi 
munkaero a környezo települések bevételeit gazdagítja. (Iparuzési adó, Áfa, de fogyasztása 
jelentos részét is ott bonyolítja.) Ugyanakkor viszont a szolgáltatásokat, infrastrukturális 
fejlesztések, óvoda, iskola, egészségügy, államigazgatási szolgáltatásokat Érden igényli. 
A gazdaság szerkezetének átalakulását a termelo ágazatok (ipar, mezogazdaság) súlyának 
csökkenése, a szolgáltató szektor térnyerése jellemzi. Ez a kihívás óriási feladatot ró a város 
közoktatására. Szükségessé teszi az intézményrendszer horizontális és vertikális fejlesztését 
egyaránt. 
 
Az elmúlt évtizedekben gyors gazdasági fejlodést felmutató országok kivétel nélkül az 
oktatásba fektették fejlesztési forrásaik dönto részét. Érd számára is kitörési lehetoség az 
oktatás fejlesztése. A képzett munkaero vonzza a befektetoket, mely visszahat a fejlesztésre. 
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Érd meghatározó sajátossága iskolaváros jellege. A városban ~ 580 tanár dolgozik. Ezer 
lakosra 31 óvodás és 102 általános iskolás jut. Igen magas a helykihasználtság, az óvodában 
100 férohelyen 129 gyermeket látnak el, az iskolákban egy tanteremben átlag 25 tanuló van. 
Ezer lakosra 13 középiskolás és 12 szakiskolás tanuló jut, ezek ~48,7  % vidékrol jár be. Az 
óvodák és iskolák épülete lepusztult, felújításra szorul, mindössze két középiskola muködik a 
városban, és nincs állami felsofokú intézmény. (A Gábor Dénes Számítástechnikai Foiskola 
alapítványi támogatásból évek óta sikeresen megtelepedett a városban.) Ez utóbbi azért is 
nagyon fontos, hiszen a jövoben alapveto fontosságú készségként jelenik meg a számítógép 
használata a munkaero piacon.  
A jövoben az eddigieknél is fontosabb feladat lesz Érd körzetközponti helyzetének 
erosítése. 2006-ban újra lehet pályázni kistérségi körzet központi szerepre, hiszen ezek 
fogják megkapni a közoktatási állami normatívákat. 
 
 

A közoktatási intézményekben ellátottak számának alakulása 2000 - 2005 
 

 2000. 2003. 2004. 2005. 
Ált. iskola: 5160 5075 5770 5716 
Óvoda: 1828 1889 1860 1842 

 
A táblázat 2000. és 2003. évi számadata a valós helyzetet tükrözi, amelynél ~600 fovel 
nagyobb az adott korosztály létszáma. A többi adat a korfából számított várható létszámokat 
jelzi.  
Az iskoláskorúak közel 10 %- át nem érdi oktatási intézményben látják el, ugyanakkor Érden 
is számos környezo településen élo diák tanul alap- és középfokon. 
  
  
b.) A település gazdasági életének alakulása, elsosorban a munkahelyek szempontjából 
 
 
 
A szakemberek úgy vélik, hogy a gazdasági élénküléssel elsosorban az építoipar területén 
indul meg jelentosebb létszámbovítés. Építoipari szakmunkásokból már jelenleg is hiány 
mutatkozik a városban. Folyamatosan emelkedik a diplomások iránti kereslet, ezért ebben a 
társadalmi rétegben  alacsony a munkanélküliek száma. 
A középfokú  képzettséguek esetében az egyik legfontosabb elvárás a informatikai ismeret. 
Számos cég kezdett számítástechnikai oktatásba jelentos üzleti haszonnal. Felvetodik a 
kérdés, hogy miért nem használják ki jobban intézményeink ezt a konjunktúrát. Akár saját 
program akkreditálásával, felnott képzési programok beindításával, akár termek 
bérbeadásával. Ezzel az épületek fajlagos kihasználtsága növekszik, csökken a muködési 
költség, no a hatékonyság. Ezeket követi a több szakma elsajátítása, amelyben a megváltozott 
munkaszervezés támasztotta igény jelenik meg. A diplomásoknál a nyelvtudás kerül a 
második és az informatikai tudás a harmadik helyre. Az Unióba való belépéstol alapveto 
elvárás a használható nyelvtudás megléte. A munkaero mobilitás nélkülözhetetlen feltétele.  A 
várható igények figyelembevételével kell kialakítani az intézmények pedagógiai 
programjának prioritásait. 
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III. 

KÖZOKTATÁSI CÉLOK FELADATOK AZ ELKÖVETKEZO 5-6 ÉVBEN 
 
 

A 2000. évi intézkedési terv realitását mutatja, hogy a meghatározott feladatokból és 
célkituzésekbol számos megvalósult, vagy a megvalósulás útján halad. A még meg nem 
valósult célok és feladatok továbbra is égeto szükségletként jelentkeznek. 
 
a.) célok 
 
- Az óvodákat nyitottá kell tenni, erosítve kapcsolatukat közvetlen lakókörnyezetükkel, 

biztosítva a szülok szabad intézmény választásának jogát 
- 2006-ig el kell  érni, hogy a minden óvodáskorú gyermek óvodába iratkozhasson.  
- A jelenleginél hatékonyabb szociális ellátási rendszert kell létrehozni az intézményekben. 
- Tehetséggondozás, az intézményi nevelés kiszélesítése. 
- A szabadido hasznos eltöltésének biztosítása, a gyerekekre veszélyes negatív társadalmi 

hatások (drog, alkohol) mérséklése, elhárítása. 
- Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy valamennyi korcsoport számára esélyegyenloség 

alapján biztosítsa a közoktatáshoz való hozzájutás lehetoségét az óvodástól a teljes értéku 
középfokú oktatásig. 

- A minoségi munka megszervezése, irányítása. 
- A közoktatási intézményeket nyitottá kell tenni, erosítve kapcsolatukat közvetlen 

lakókörnyezetükkel. 
- Az intézmények pedagógiai programja felülvizsgálatánál figyelemmel kell lenni a 

tényleges igényekre, bovíteni kell a szolgáltatások körét, lehetové téve az iskolák 
átjárhatóságát. 

- Az önkormányzat biztosítani kívánja az intézmények stabilitását, anyagi biztonságát, s 
egyben kiemelt célnak tekinti a takarékos, hatékony, áttekintheto gazdálkodási rend 
feltételeinek megteremtését. 

- Bovíteni kell a városban muködo pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó, Városi 
logopédia, szaktanácsadás) tevékenységét. Meg kell oldani az intézmény korszeru, 
közlekedési csomóponthoz közeli végleges elhelyezését. 

- Alkalmassá kell tenni a pedagógiai szakszolgálatot körzetközponti feladatok ellátására, 
ezzel csökkentve az intézmény fajlagos muködési költségeit. 

- Meg kell vizsgálni közös fenntartású intézmények létrehozása lehetoségét, (vagy együtt 
muködési szerzodések kötését) hogy a területi ellátást biztosító intézmények fenntartásánál 
költségmegoszlás jöjjön létre. 

- Érd Város Önkormányzata önként vállalt feladatként továbbra is vállalja a középfokú 
oktatási intézmények, a Vörösmarty Mihály Gimnázium, a Kós Károly Szakképzo Iskola, 
valamint a Nevelési Tanácsadó (Pedagógiai szakszolgálat) és a Muvészeti Iskolává 
fejlesztendo Városi Zeneiskola fenntartását. 

- Érd Város intézményei törekedjenek a körzetközponti és az EU csatlakozásból adódó 
elonyök kihasználása. 

- A fejlesztések szolgálják a körzetközponti szerepkör megszerzését, megerosítését. 
- Tehetséggondozás, az intézményi nevelés kiszélesítése a közmuvelodési intézmények 

szolgáltatásainak igénybevételével. 
 
b.) feladatok 
 
- A meglévo nevelési- oktatási hálózat korszerusítése. 
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- 2006-ig 6 új csoport óvodai elhelyezésé kel megoldani. 
- A feladatarányos finanszírozási rendszert kell bevezetni. 
- A háttér biztosításával olyan programokat kell szervezni, amelyek biztosítják a gyerekek 

védelmét a társadalom negatív hatásaival (drog, alkohol) szemben. 
- A tárgyi feltételek (terem, bútorzat stb.) fejlesztéséhez kiírt központi támogatások 

elnyeréséhez szükséges önrészt külön soron biztosítsa a költségvetés.  
- 2006-ig Parkváros területén egy új nevelési-, oktatási intézmény /óvoda, iskola, ÁMK/ 

alapítása válik szükségessé az igen eroteljes demográfiai nyomás hatására. 
- A városi munkaközösség létrehozása 8 tantárgycsoportból.  
- A meglévo nevelési- oktatási hálózat korszerusítése, az eroforrások koncentrálása az 

intézmények átfogó felújítása érdekében.  
- Intézményi gazdálkodás racionalizálása.  
- A városi pedagógiai szakszolgálat kiépítése, épület gondjának megoldása. 
- A 3. Sz. Általános Iskolának, épületgondja megoldása során alkalmassá kell válnia 

körzetközponti feladatok ellátására. 
- 2004-2005 év során a Városi Zeneiskola, épületgondjának megoldása, 2008- ig muvészeti 

iskolává fejlesztése. 
- 2004-ben meg kell vizsgálni a II. Lajos Általános Iskola ÁMK-vá való átalakítását, amely 

alapja lehet egy hosszabb távú fejlesztés eredményeként kialakuló ófalusi muvelodési 
központnak 

- 2006-után Ófalu és Újfalu fejlesztése során, az esélyegyenloség megteremtése, a 
hátrányos helyzet felszámolása szükségessé teszi új iskola tervezését és építését a mai piac 
környékén. 

 
 

IV. 
VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATÁTADÁSÁBÓL 

ADÓDÓAN 
 
 
Érd Város Önkormányzata alapellátási kötelezettségén túl két középfokú intézményt, egy 
zeneiskolát és egy Nevelési Tanácsadót tart fenn. Ezen alapellátáson túli oktatás 
biztosításáról, s az ezzel járó jogkörök gyakorlásáról az Önkormányzat a jövoben sem kíván 
lemondani. 
 
 
 
 

V. 
INTÉZMÉNYHÁLÓZAT 

 
 
Érd Város Önkormányzata alapellátási kötelezettségének és önként vállalt feladatai ellátása 
értelmében, megfeleloen gondoskodik nevelési- oktatási intézményrendszerének 
muködtetésérol. A normatív támogatást kiegészítve biztosítja az intézmények zavartalan 
muködését. 
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Óvodák 
 
 
Az óvodák jelenlegi helyzete 
      

A nyolc óvoda tizenhárom telephelyét és körzethatárát városunk kerületi felosztása határozza 
meg. 
 

 Név Csoportok 
száma 

Gyermekek 
száma 

Férohelyek 
száma 

Elutasított 
gyermekek 
száma 

Óvoda 
pedagógus 
létszám 

Dajkák 
száma 

Egyéb 
dolgozók 
száma 

1. Kutyavári u. 7 199 175 25 15 8 11 
 Tállya u. 3 85 60 0 6 3 0 

2. Kisfenyves 6 165 140 1 12 6 7 
3. Meseház 4 99 75 14 10 4 3 

 Napsugár 4 106 80 23 8 4 3 
4. Fácán köz 5 135 125 0 11 5 3 

 Harkály u. 3 82 65 0 6 3 2 
5. Tusculanum 8 237 200 40 17 8 18 
6. Kincses 4 129 100 2 9 4 10 

 Kincses 2 69 50 0 4 1 1 
7. Bem tér 9 257 225 38 19 9 13 
8. Felso u. 4 109 74 21 9 4 2 

 Fo u. 4 87 66 3 8 4 2 
 Összesen 63 1760 1435 167 132 64 76 

 

Az intézmények közül csak hat épült kifejezetten óvodának (1. Sz. Óvoda, Kutyavári u., 3. Sz. 
Óvoda Tárnoki u., 4. Sz.  Óvoda Fácán köz, Tusculanum Óvoda, 6. Sz. Óvoda Béke tér, 7. Sz. 
Óvoda Bem tér).   A többit családi házakból átalakított, bovített épületek alkotják, 
természetesen ezek az épületek nem mindenben felelnek meg az óvodáztatás 
követelményeinek. 
A statisztikai adatokból jól látható, hogy az önkormányzat az óvodai nevelést, mint kötelezo 
alapellátást nem képes oly módon megteremteni, hogy abba minden óvodáskorú gyermek be 
tudjon kapcsolódni. A gyermekek nagy része csak ötödik életévét betöltve kerülhet óvodába. 
A szülok nem élhetnek a szabad óvodaválasztás jogával. 
Az óvodai férohelyek száma 1435. Az óvodába járó gyermekek száma az utóbbi két évben 
(2000 - 2003) ~ 300 fovel magasabb a gyermekek száma a férohelyekhez viszonyítva. Az 
óvodai beíratás után elutasított gyermekek száma csökkent, mert a környezo településeken 
dolgozó szülok a munkahelyükhöz közelebbi nem érdi intézményben helyezik el gyerekeiket. 
Ezen településeken a kihasználatlanság és a magas fenntartási költségek miatt várható az 
intézményei megszüntetése, összevonása. Ezen intézményekbe járó gyerekeket átvételét a 
város jelenleg nem tudja biztosítani.  
Ennek ellenére a törvényben megengedett maximum 120 %-os feltöltöttséget még mindig 
nem tudjuk tartani, az átlag csoportlétszám 30 forol 28-ra csökkent, még a törvény szerinti 
létszámhatárok a következok: átlaglétszám 20 és a maximális létszám 25, az országos átlag 
25, 1 csoportonként. 
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1. Sz. Óvoda 
Érd, Kutyavári u.10. 
 

Részben önállóan gazdálkodó, tíz csoportos óvoda. Egy tagóvodával muködik. Az 1972-ben 
épített intézményt többször bovítették a mai igényeknek megfeleloen. Tagóvodája 1929-ben 
épült és 1952-tol lett óvoda. Háromszáz adagos fozokonyhával rendelkezik. 
Nevelési programja a környezo világ tevékeny megismerésére épül.  
 
 
Kisfenyves Óvoda 
  Érd, Erkel u. 4.  
 
Részben önállóan gazdálkodó, hat csoportos óvoda. Az óvoda 1972-ben bölcsodének készült, 
ezért belso elrendezése az óvodai élet szempontjainak nem mindenben felel meg. 
Az óvoda fozokonyhája a táplálkozási betegségekben szenvedo gyerekek egyéni igényeit is 
kiszolgálja. Az óvoda helyi nevelési programja központba állítja a gyermeki tevékenységre 
épülo nevelést. 
 
 
 
Meseház Óvoda 
 Érd, Gyula u. 35-37. 
 
Részben önálló gazdálkodású nyolc csoportos óvoda. Egy tagóvodával muködik. Az 
intézmény többszintes családi ház többszöri átalakításával, bovítésével nyerte el mai formáját. 
A tagintézmény eredetileg napközi otthonnak készült, 1975 óta óvodaként muködik. Mindkét 
intézmény nagy játszó udvarral rendelkezik, amely a gyerekek mozgásigényét maximálisan 
kielégíti. Nevelési programjuk a gyermekekben a hagyományok tiszteletét és a természet 
iránti fogékonyságot alapozza meg. 
 
 
4. SZ. Óvoda 
 Érd, Fácán köz 3. 
 
Részben önállóan gazdálkodó, nyolc csoportos óvoda. Egy tagóvodával muködik. A foépület 
1979-ben óvodának épült (FORFA) technológiával. Az óvodai nevelés szakmai igényeinek 
megfelel, környezete szép, rendezett.  A tagóvoda épületét régi családi házból alakították ki az 
ötvenes évek végén. A nevelési programjuk középpontjában a globális egészségnevelés áll. 
 
 
Tusculanum Óvoda 
 Érd, László tér 1. 
 
Részben önállóan gazdálkodó, nyolc csoportos óvoda. 1977-ben épült, korszeru épület, amely 
az óvodai nevelés igényeinek megfelel. Az intézmény 700 adagos fozokonyhával rendelkezik, 
amely öt másik óvoda étkeztetését is ellátja. Az óvoda két nevelési programot adaptált. 
/ Zilahi-Stökkert; óvodai nevelés játékkal és B. Méhes Vera; Magyarországi Montessori 
program/ A szülok kiválaszthatják a nekik megfelelo programot.  
 
 
 



 14 

Kincses Óvoda 
 Érd, Béke tér 1. 
 
Részben önállóan gazdálkodó, hat csoportos óvoda. Egy tagóvodával muködik. 1983 épült, 
panelrendszeru lakótelepi óvoda. Az óvodáztatás igényeinek megfelel. Helyi nevelési 
programjukban a gyerekek fokozott mozgásigényét állítják a középpontba. 
 
 
7. Sz. Óvoda 
 Érd, Bem tér 1. 
 
Részben önálló gazdálkodású, kilenc csoportos óvoda. 1970-ben alapított intézmény, amely a 
bovítések ellenére sem tudja kielégíteni az igényeket. Felvételi körzete a városban a 
legnagyobb. További bovítési lehetoség nincs. Hatszáz adagos konyhája a szomszédos 
általános iskola étkeztetését is biztosítja. 
Nevelési programja a külso világ megismerését állítja a középpontba. 
 
 
  
8. Sz. Óvoda 
 Érd, Felso u. 51. 
 
Részben önállóan gazdálkodó, nyolc csoportos óvoda. Egy tagóvodával muködik. Az óvoda 
épülete 1920-ban épült vályogból. Tágas játszóudvara egyaránt kedveltté teszi a szülok és 
gyerekek körében. Helyi nevelési programjukat a tevékenység központú óvodai nevelés 
képezi. 
 
 
Középtávú közoktatási feladatok az óvodákra vonatkozóan 
 
Várható létszámok: 
 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Óvodás 
korú 

1828 1910 1907 1889 1860 1842 

 

A fejlesztési tervek elkészítéséhez a demográfiai adatok elemzése adja az alapot, megmutatva 
a népességi mozgások tendenciáit. Ebbol kitunik, hogy Érden az országos tendenciákkal 
ellentétben a jövoben sem fog az óvodáskorú népesség csökkenni. A területi megoszlást 
elemezve viszont már sokkal árnyaltabb a kép. Minden felmérés azt mutatja, hogy a 
parkvárosi területen elkerülhetetlen egy oktatási komplexum megépítése. Ugyanakkor a többi 
óvoda korszerusítése sem várhat sokáig. 
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Iskolák 
 
A Vörösmarty Mihály Gimnázium és a Kós Károly Szakképzo Iskola kivételével Érd város 
oktatási intézményei részben önálló gazdálkodásúak. A város népességi adatait vizsgálva 
hosszútávra biztosítható az intézmények létszáma, bár az egyes település részek 
korösszetétele jelentosen eltéro, mely az intézmények kihasználtságában is lemérheto. 
 
 
II. Lajos Általános Iskola 

Érd, Fo u. 42. 
 
Nappali rendszeru, általános muveltséget Zsolnay- módszerrel megalapozó oktatási  
intézmény. 
Lakónépesség: 2 226 fo, ebbol iskoláskorú 287 fo 
Ófalu kulturális oktatási központja. A település-rész lakói eros pszichés kötodéssel 
kapcsolódnak az iskolához. Az iskola tanuló- létszáma alacsony ezért, az intézmény fajlagos 
muködési költsége a városban a legnagyobb. Az 1906-ban épült patinás épület koraszeru 
esélyegyenloséget nyújtó iskolai célokra gazdaságosan nem korszerusítheto. Középtávon új 
oktatási intézmény építését kell biztosítani. A jelenlegi épület felújítva közmuvelodési, 
közösségi színtérként ( Ófafusi Muvelodési Ház) továbbra is hasznosítható. 
 
 
Bolyai János Általános Iskola 

Érd, Erzsébet út 24. 
 
Nappali rendszeru, általános muveltséget megalapozó iskolai oktatás mellett, körzeti 
beiskolázású matematika- angol emeltszintu oktatást nyújt. A város legmodernebb és egyben 
a legnagyobb iskolája. Az alsó  tagozat  külön  épületben muködik, amely felújításra szorul. 
Az iskola beiskolázási körzetének lakószáma 7 039 fo, az iskoláskorúak száma 747 fo. 
Tanulóinak száma 846 fo, az egyetlen iskola, ahol több tanuló van, mint a beiskolázási körzet 
iskoláskorúak létszáma. 
 
 
3. Számú Általános Iskola 

Érd, Holló köz 1.   
 
Körzeti beiskolázású, enyhén fogyatékos tanulók nappali rendszeru, általános muveltséget 
megalapozó oktatási intézmény. Az 1. SZ. Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértoi 
Bizottság szakvéleménye alapján történik a beiskolázás. Tanulólétszáma 127 fo. Tanulói Érd 
városból és a környezo településekrol kerülnek ki. 
A mai Batthyány Ált. Isk. régi épületét kapta meg. A többszöri felújítás után sem felel meg az 
alapveto igényeknek, normáknak. Az épület muszaki állapota nem biztonságos. Több terv 
készült az elmúlt években az iskola elhelyezésére. Különbözo okokból ezek egyike sem 
valósult meg. 
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Batthyány Általános Iskola 
Érd Fácán köz 4 

 
Nappali rendszeru, általános muveltséget megalapozó iskolai oktatás mellett körzeti 
beiskolázású testnevelés emeltszintu oktatást biztosít. 
Az épületszerkezet és technológia /Forfa/ nem biztosíthatja a hosszú távú zavartalan 
muködést. Annak idején ideiglenes megoldásként készült. 
Mára teljesen amortizálódott, az igényeknek és a biztonság-technikai eloírásoknak, mind 
nehezebben felel meg. 
A lakónépesség 5 554 fo az iskoláskorú gyerekek száma 590 fo. Az iskola muszaki állapota 
igényli, hogy az átépítés, a korszerusítés mihamarabb meginduljon. A tornatermi öltözok 
feletti termek kialakításával el lehetne kezdeni az átalakítási munkálatokat. 

 
 
 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 

Érd, Gárdonyi Géza út 3. 
 
Nappali rendszeru, általános muveltséget megalapozó iskolai oktatás mellett célul tuzték ki az 
emelt színtu nyelvoktatást. 
Lakónépessége 6 241 fo ebbol iskoláskorú 647 fo. Több épületben folyik az oktatás, az 
épületek állaga, a termek nagysága nem felel meg a mai normáknak. A barakk épületek 
rendkívül baleset veszélyesek. A minimális követelményeknek sem felelnek meg. Itt alaposan 
átgondolt fejlesztésre van szükség. Az iskola eredeti terveiben is szerepel a további szárny 
építése. 
 
 
Széchenyi Általános Iskola 

Érd, Diósdi u. 95-101. 
 
Nappali rendszeru, általános muveltséget megalapozó oktatási intézmény. 
Lakónépessége: 6 413 fo, ebbol iskoláskorú 631 fo. 
Kedvezo közlekedési fekvése és kedveltsége miatt, az iskola épülete túlzsúfolt, néhány terem 
nem felel meg a szabványoknak és az igényeknek. Az alsó tagozat / FORFA / technológiájú 
külön épületben muködik. Az iskola korszerusítése, feltétlenül szükséges. 
 
 
Korösi  Csoma Sándor Általános Iskola  

Érd, Bajcsy Zsilinszky út 19-21. 
 
Nappali rendszeru általános muveltséget megalapozó iskolai oktatás mellett, a Liszt Ferenc 
Zenemuvészeti Foiskola Gyakorlóiskolája.  Városi beiskolázású ének emeltszintu oktatást 
biztosít. Lakónépessége: 7 361 fo, ebbol iskoláskorú 788 fo.  
Jelenleg a minimális igényeknek megfelelo oktatási intézmény. Bovítése, fejlesztése címzett 
támogatásból 2004-ben indul meg, mely során teljes felújítása mellett korszeru bovítésekre is 
sor kerülhet. 
Középtávon sor kerülhet az iskola középfokú muvészeti szakprofilú bovítésére. 
 
 
 
 



 17 

 
Teleki Sámuel Általános Iskola 

Érd, Törökbálinti út 1. 
 
Nappali rendszeru, általános muveltséget megalapozó oktatási intézmény. ISZE 
számítástechnikai bázisiskolája.  
Lakónépesség: 12 275 fo, ebbol iskoláskorú 1473 fo. 
A leggyorsabban benépesülo, legnagyobb vonzás területu oktatási intézmény. A város egyik 
legnagyobb iskolája. A többszöri bovítések ellenére sem tudja az igényeket kielégíteni 
Az iskola további bovítése a területhiány miatt nem megoldható és a magas létszám miatt nem 
is javasoljuk. 
 

 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

Érd, Túr u. 5-7. 
 
Nappali rendszeru, általános muveltséget megalapozó oktatási intézmény. 
Lakónépesség: 7 422 fo, ebbol iskoláskorú 714 fo 
Iskoláink közül ez a legfiatalabb, így még az igényeknek megfelel. A férohelyszám és az 
iskoláskorú lakónépesség számához képest kevesebb tanulót lát el. A lakónépességnek 
megfelelo profil és PR munkával el kell érni az épület feltöltését a gazdaságosabb muködtetés 
érdekében. Sikeres számítástechnikai fejlesztéseket hajtott végre. 
 
 
 

 
Középiskolák 
Gimnázium 
 

Magyarországon a gimnázium képviseli a tudás megszerzésének egyik intézményes 
lehetoségét. A rugalmas munkaeropiac kialakítása során a gimnázium szerepe felértékelodik: 
nemcsak az egyetemre történo felkészítés iskolája lesz, hanem a széles bázisú elméleti 
tudásanyaggal rendelkezo, minden irányban képezheto és átképezheto rugalmas munkaero 
képzésének elokészíto terepe is.  
Ebben az életszakaszban kell megteremteni az élethosszig való tanulás képességét és elso 
kényszerét. 
Kötelezo feladatellátás mellett Érd Város Önkormányzata önként vállalt feladatként 
muködteti középfokú oktatási intézményeit. 

 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
Tagintézménye: Vörösmarty Kollégium 

Érd, Széchenyi tér 1. 
 
Nappali rendszeru, általános muveltséget megalapozó, biológia- kémia tantárgyakból 
országos beiskolázású oktatási intézmény. Angol, német, francia nyelvi-, matematika, fizika 
általános tagozattal, négy és nyolc évfolyamos rendszerben muködik. 
Az Országos Képzési Jegyzék alapján számítógép-kezelo és számítástechnikai 
szoftverüzemelteto képzést is folytatnak. 
Levelezo tagozatos gimnáziumi felnott képzést biztosít. 
Átlagos osztálylétszáma meghaladja a törvényi maximumot. Az intézmény 60 férohelyes 
kollégiummal rendelkezik, amelynek kihasználtsága nem éri el az 50 %-ot sem. A kollégiumi 



 18 

férohelyek fenntartása továbbra is szükséges, mert az iskolák és testvérvárosok közötti 
kapcsolatok kiszé lesítése esetén szálláslehetoségként felhasználható. 
Az épület folyamatos felújítást és bovítést igényel. 

 
 

 
Szakiskola 
 

A munkaeropiac igényeit csak a keresletnek megfelelo szakképzettségu és megfelelo 
általános muveltségu szakmunkások tudják kielégíteni. A helyi munkaeropiac keresletének 
megfelelo szakképzés kialakításának folyamata jóval lassúbb, mint magának a gazdaságnak 
területszerkezeti változása. A strukturális munkanélküliség egyik fo oka, hogy a szakképzés 
csak idobeli késéssel, konfliktusok árán tudja követni a kereslet változását. Ez fokozott 
feleloséget ró a döntéshozókra.  
Rendszeresen felül kell vizsgálni a tanított szakmákat és folyamatosan az igényekhez kell 
igazítani azokat. Meg kell teremteni az intézményes át- és továbbképzések a felnott 
oktatás lehetoségét. Ezzel az intézmény gazdaságos, költség hatékony muködését is 
biztosíthatjuk.  
Javasolt azon szakiskolai férohelyek számának bovítése, amelyek lehetoséget nyújtanak a 
középiskolai oktatásból tanulmányi, vagy egyéb más okból lemorzsolódók, tanulmányaikat be 
nem fejezok, képzésére. 
 
Kós Károly Szakképzo Iskola 

Érd, Ercsi út 8. 
 

Nappali rendszeru, szakképesítés megszerzésére felkészíto és általános muveltséget 
megalapozó oktatási intézmény.  
Az oktatás több épületrészben történik. Az épületrészek közötti összeköttetés nem megoldott. 
Az épületrészek korszerusítése idoszeru feladat.  Nem rendelkezik aulával és megfelelo 
méretu tornateremmel. A szakképzési alapba befolyt összegeket kizárólag a tanmuhelyek 
fejlesztésére fordíthatják. Korszeru diagnosztikai laborral és egyéb tanmuhelyekkel 
rendelkezik. Mindaddig, amíg a muködo gazdaság a gyakorlati képzést át nem vállalja az 
iskolától, a költségigényes tanmuhelyeket fenn kell tartani. 
A szakiskolai tagozatnak biztosítania kell Érd város közigazgatási területén állandó 
lakhellyel rendelkezo, tanköteles korú, de sikertelen felvételit tett tanulók beiskolázási 
kötelezettségét és szükség szerinti felzárkóztató képzését.  
 
 
A közoktatást szolgáló egyéb intézmények 

 
 
Nevelési Tanácsadó  

Érd, Budai út 4. 
 
Állami feladatként ellátott alaptevékenységei: 80521-2  Pedagógiai szakszolgálat 
Nevelési, pszichológiai tanácsadás, (beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, 
magatartási zavarokkal küzdo gyerekek, tanulók problémáinak feltárása, korrekciós célú, 
családközpontú foglalkoztatás komplex pedagógiai és pszichológiai módszerekkel, 
iskolaérettségi vizsgálat végzése, szakvélemény készítése.) 
A városban nem megoldott a logopédiai szakszolgálat. Jelenleg a 3. Sz Általános Iskola 
kebelén belül muködik a városi logopédia, mely az óvodás korú populáció ellátását biztosítja. 
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Önállósítása és fejlesztése, iskolai kiterjesztése indokolt. A körzetközponti szerepkörbol 
adódóan létre kell hozni a teljes pedagógiai szakszolgálatot. A szomszédos települések 
ellátása érdekében meg kell vizsgálni közös fenntartású intézmény létrehozásának lehetoségét, 
az adott önkormányzatokkal. 
     
 
Városi Zeneiskola 

Érd, Felso út 33. 
 
Az intézmény alapfokú zenei oktatást végzo sajátos iskola, amelyben kiseloképzo, hangszeres 
eloképzo, alap- és továbbképzo évfolyamokon folyik az oktatás. 1966-ban alapították, városi 
beiskolázású intézményként. Az iskolában 31 álláshelyen 42 zenepedagógus dolgozik. 
Jelenleg egy zene tagozattal , és hat tanszakon; vonós, fafúvós, rézfúvós, harmonika, zongora, 
szolfézs és pengetosök hangszerek, dolgozik. A következo évek célfeladata az intézmény 
muvészeti iskolává fejlesztése.  
 

VI. 
FELADAT-MEGHATÁROZÁS 

 
 

- Taneszköz ellátás és fejlesztés programjának elkészítése, a megvalósulás felülvizsgálata: 
Határido: 2008. 08. 31. 
Felelos: Muvelodési Osztály 

- A számítástechnikai képzés fejlesztése, a hardver fejlesztések támogatása, teljes köru 
Internet hozzáférés biztosítása. 

Határido: folyamatos. 
Felelos: Oktatási és Muvelodési Bizottság 

- A meglévo és leendo testvérvárosi kapcsoltok lehetoségeinek kihasználása –  gyerekek 
nyelvi táboroztatása, csereüdültetések biztosítása. 
- Határido: folyamatos 
- Felelos: Képviselo-testület, intézmények 

- A minoségbiztosítási politika kialakítása. 
- Határido: 2004.09.01. 
- Felelos: Oktatási és Muvelodési Bizottság, Muvelodési Osztály 

- A szakképzési profilok  két évenkénti felülvizsgálata: 
- Határido: 2004. majd folyamatos 
- Felelos: Érintett Intézmény, Oktatási és Muvelodési Bizottság. 

- A városi intézményekben dolgozók anyagi és erkölcsi elismerési rendszerének 
kidolgozása és az intézményi szabályzatokba történo beillesztése. 
- Határido: folyamatos 
- Felelos: Oktatási és muvelodési Bizottság 

- A városi közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata: 
- Határido: 2006.12.31., folyamatos 
- Felelos: Képviselo-testület 
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VII. 

FELADATTERV 
 

 
- Új nevelési-oktatási intézmény pályázati tervdokumentációk elkészítése, a régi 

intézmények korszerusítése rotációs rendszerben. 
- Határido: 2004.12.31. 
- Felelos: Képviselo-testület, Muszaki Osztály 

- A meglévo muszaki tervek összegyujtése, aktualizálása, a hiányzó tervek pótlása. 
- Határido: 2004.12.31. 
- Felelos: : Muvelodési Osztály 

-  A területi ellátást biztosító intézmények kiépítése, fejlesztése. 
     a; A pedagógiai szakszolgálat kiszélesítése, az intézmény elhelyezésének végleges                                 

megoldása. 
- Határido: 2006.12.31. 
- Felelos: Oktatási és Muvelodési Bizottság 

     b; A 3. Sz. Iskola elhelyezésének végleges megoldása . 
- Határido: 2006.12.31. 
- Felelos: Oktatási Bizottság 

       c; A Városi zeneiskola elhelyezésének végleges megoldása. 
- Határido:2005.12.31. 
- Felelos: Oktatási és Muvelodési Bizottság 

- Meg kell vizsgálni közös fenntartású intézmények muködtetésének lehetoségét 
- Határido: 2006.12.31. 
- Felelos: Oktatási és Muvelodési Bizottság, érintett intézmények  
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