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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján 

pályázatot hirdet a

Kós Károly Szakképző Iskola középiskolai igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői 
megbízás határozott időre, 2009. 08. 16-tól 2014. 07.31-ig szól. A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2030 Érd, Diósdi út 95–101. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54.§-
ban megfogalmazottak szerint. Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek: Egyetem. Szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
büntetlen előélet, közalkalmazotti  jogviszony.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Pedagógus szakvizsga vagy közoktatási vezető 
végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz. Az adott 
iskola pedagógiai programjához kapcsolódó vezetői program. Fejlesztési elképzelések. 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Iskolai végzettséget igazoló oklevél  
másolata. A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör legkorábban 2009. augusztus 16. 
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Fáykissné Marillai Zsuzsanna nyújt 
a 06-23/522-375-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó 
u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  
14-34/13/2009, valamint a munkakör megnevezését: Szakképző iskola igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Oktatási Közlöny – 2009. március 
12., Érdi Honlap – 2009. március 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot három példányban kell benyújtani. Pályázat címzése: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Humánpolitikai Iroda    2030 Érd, Alsó u. 3.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. március 20.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján 

pályázatot hirdet a

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Iskolaigazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői 
megbízás határozott időre, 2009. 08. 01.–2014. 07. 31-ig szól. A munkavégzés helye:  
Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54.§-ban 
megfogalmazottak szerint. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola. Szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat. 
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
büntetlen előélet, közalkalmazotti  jogviszony.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Pedagógus szakvizsga vagy közoktatási vezető 
végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz. Az adott 
iskola pedagógiai programjához kapcsolódó vezetői program. Fejlesztési elképzelések. 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Végzettséget igazoló oklevelek másolata. 
A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör legkorábban 2009. augusztus 1. 
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Fáykissné Marillai Zsuzsanna nyújt 
a 06-23/522-375-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó 
u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  
14-34/14/2009, valamint a munkakör megnevezését: Általános iskola igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási Közlöny – 2009. március 12., 
Érdi Honlap – 2009. március 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot három példányban kell benyújtani. Pályázat címzése: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Humánpolitikai Iroda    2030 Érd, Alsó u. 3.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. március 20.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján 

pályázatot hirdet a

Széchenyi István Általános Iskola iskolaigazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 
határozott időre, 2009. 08. 01-től 2014. 07. 31-ig szól.  A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Diósdi út 95–101. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54.§-ban megfogalmazottak szerint. Illetmény és 
juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola. Szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bün-
tetlen előélet, közalkalmazotti jogviszony.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Pedagógus szakvizsga vagy közoktatási vezető végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz. Az adott iskola pedagógiai 
programjához kapcsolódó vezetői program. Fejlesztési elképzelések. 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány.  Végzettséget igazoló oklevelek másolata. A pályázó arról szóló nyilatkozata, 
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör legkorábban 2009. augusztus 1. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fáykissné Marillai Zsuzsanna nyújt a 06-
23/522-375-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó u. 1.) Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-34/15/2009, vala-
mint a munkakör megnevezését: Általános iskola igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Oktatási Közlöny – 2009. március 12.
Érdi Honlap – 2009. március 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot három példányban kell 
benyújtani. Pályázat címzése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Humánpolitikai Iroda    2030 
Érd, Alsó u. 3. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. március 20.

A beiratkozások előtti foglal
kozásoknak többéves hagyo
mánya van a Teleki Sámuel 
Általános Iskolában. Az egyik 
cél az, hogy megkönnyítse szü
lőnek, kisgyermeknek egyaránt 
az óvodából az iskolába történő 
átmenetet.

– Fontosnak tartjuk – mondja 
Varga Jánosné igazgató –, hogy 
a leendő kisdiák ismerősként, 
felszabadultan lépje át az iskola 
küszöbét szeptemberben. 

Ezeken a játékos hétfő dél
utáni foglalkozásokon a maj
dani nebulók megismerkedhet

nek a leendő tanító nénijeik
kel, miközben ízelítőt kapnak a 
tanítási munkaformákról. Mivel 
az iskola lehetőséget kínál az 
idegen nyelv tanulására is már 
első osztálytól kezdve, ezért 
angol és német nyelvű foglal
kozás is gazdagítja a megismer
kedési programot. Ez azért jó 
különösen, mert a tapasztalat 
azt mutatja – meséli tovább az 
igazgatónő –, hogy minél több 
foglalkozáson vesznek részt 
a családok, annál gyorsabban 
múlik el a kisgyermekben az 
ismeretlentől való félelem, a 

bátrabbak pedig már alig várják 
az iskolakezdést. 

Családokról van szó, ugyanis 
a hátsó sorokban ott a biztos 
támasz háttérként, anyu vagy 
apu, esetleg nagyi, akik nagy 
önbizalmat adnak jelenlétükkel 
szinte minden nagycsoportos
nak, akik ügyesnek érzik magu
kat a tanító néni dicsérő szavait 
is hallva. Ezek az óvodások csil
logó szemmel, lelkesen változ
nak egy órára büszke nagylány
nyá, nagyfiúvá, még jelentkezé
sük is szinte igazi „iskolássá” 
válik. A foglalkozás végeztével 

a szülők feltehetik a bennük 
felmerülő kérdéseket is, a taní
tóktól és az iskola vezetőségétől 
választ kapnak.

– A Teleki iskola hagyomá
nyos előkészítő foglalkozásait 
szülők és gyermekek egyaránt 
jónak tartják, a visszajelzések 
eddig csak pozitívak voltak 
– teszi hozzá az eddigiekhez  
Patkóné Séra Ilona igazgató
helyettes. – Aki még ki szeretné 
próbálni, milyen is telekisnek 
lenni, április 6án még megtehe
ti, szeretettel várjuk.

 Bodrog Beáta

Ismerkedés az iskolával

Felhívás 
első osztályosok beíratására
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott általános iskolákban az 

alábbi beíratási időpontokat határozza meg:

2009. április 15. (szerda)  1200–1800

2009. április 16. (csütörtök) 800–1800

2009. április 17. (péntek) 800–1300

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6.§-a szerint a Magyar Köztársaságban 

minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 

elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti,  a 

tanév első tanítási napján megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére 

a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét 

december 31. napjáig tölti be.

Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről 

• az óvoda véleménye alapján,

• a nevelési tanácsadó véleménye alapján,

• szakértői vélemény alapján.

A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:

• Az eredeti óvodai (szakértői) vélemény

• Születési anyakönyvi kivonat

• Lakcímbejelentő

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

A városi általános iskolák, a gyermekek nevelését, oktatását segítő intézmények, valamint a 

művészeti képzésről gondoskodó intézmény megtalálhatósága az Érdi Újság 2009. március 19-i 

számában, a körzetek részletes utcajegyzéke pedig Érd Megyei Jogú Város www.erd.hu hivatalos 

honlapján olvasható.

Felhívás bölcsõdei beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjak megállapításáról 13/2000. (III.21.) ÖK. számú rendeletének 
5. §-ának 10) bekezdése alapján az Önkormányzat által fenntar-
tott bölcsődék esetén a bölcsődei felvételre irányuló kérelem 
benyújtásának határidejét – tárgyév szeptember 1. napjától tör-
ténő felvételhez – tárgyév március 1. napjától április 15. napjában 
határozta meg.
Az intézmény vezetője a benyújtott kérelmekről legkésőbb tárgy-
év május 31. napjáig dönt. A határidőn túl benyújtott kérelmeket 
az intézmény vezetője előjegyzésbe veheti.

A kérelemhez az alábbi iratokat szükségesek: a gyermek lakcím-
kártyája, oltási könyve.

 Dr. Szabolcs Mária, Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Leendõ elsõsök figyelmébe!
A Teleki Sámuel Általános Iskolában (Érd, Törökbálinti út 1.)

Ismerkedés az iskolával

címmel foglalkozást szervezünk  
a leendő első évfolyamosok részére.

Foglalkozás időpontja:
2009. április 6., héfőn, 15–16 óráig.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
az induló nyelvi tagozatos csoportjainkba is.

 
Varga Jánosné, igazgató

oktatás


