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32/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola Alapító 

Okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola 199/2010. 
(VI.24.) KGY. határozattal elfo
gadott Alapító okiratát az 1. 
számú melléklet szerint módo
sítja, és elfogadja a 2. számú 
mellékletben szereplő egysé
ges szerkezetbe foglalt Alapító 
okiratot. 
A Közgyûlés felkéri a 
Polgármestert, hogy a módo
sított és az egységes szerke
zetbe foglalt Alapító okiratot a 
Közgyûlés nevében írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

33/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Széchenyi István Általános 
Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a Széchenyi István Általános 
Iskola 119/2010. (V. 20.) KGY. 
határozattal elfogadott Alapító 
okiratát az 1. számú melléklet 

szerint módosítja, és elfogadja a 
2. számú mellékletben szerep
lő egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratot. 
A Közgyûlés felkéri a 
Polgármestert, hogy a módo
sított és az egységes szerke
zetbe foglalt Alapító okiratot a 
Közgyûlés nevében írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

34/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Teleki Sámuel Általános 
Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a Teleki Sámuel Általános 
Iskola 125/2010. (V. 20.) KGY. 
határozattal elfogadott Alapító 
okiratát az 1. számú melléklet 
szerint módosítja, és elfogadja a 
2. számú mellékletben szerep
lő egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratot. 
A Közgyûlés felkéri a Polgár
mestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratot a Közgyûlés 
nevében írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése

közzététel

Felhívás pedagógusoknak adományozható   
arany, gyémánt, vas és rubin díszoklevelekre
Az arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelek adományozása a felsőoktatásról szóló 
többször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény 65. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási 
intézmények hatáskörébe tartozik.
Azoknak a tanítóknak, óvónőknek (továbbiakban: pedagógusoknak), akik oklevelüket 50, 
60, 65, valamint 70 éve szerezték meg, és a nevelő-oktató munkában legalább 30 évet 
eltöltöttek, arany, gyémánt, vas, illetőleg rubin díszoklevél adható.
A jubileumi oklevelek átadására minden év szeptemberében ünnepélyes keretek között 
kerül sor, aminek pontos helyéről és időpontjáról az érintetteket a főiskola meghívóban 
értesíti.
A jubileumi oklevél adományozása iránti kérelmet a jogosult pedagógus a lakhely 
szerinti illetékessége (Pest megyei állandó lakhellyel rendelkezők) vagy az egyházi peda-
gógusképző intézetben szerzett végzettsége alapján nyújthatja be Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Humán Irodáján (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza) ügyfélfogadási 
időben (hétfő: 13.00–18.30 óra; szerda: 8.00–16.30 óra), illetve a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálati irodáján mindennap.

A kérelemhez csatolni kell (első alkalommal):
•  a működésnek az előírt időre kiterjedő, a pedagógiai tevékenységet is tartalmazó 

részletes önéletrajzot,
•   az utolsó munkahely javaslatát,
•   a szakképesítést tanúsító oklevél másolatát
•   A kérelmező, ha részesült már jubileumi oklevélben, akkor csak annak fénymásolatát 

kell a fenti címre eljuttatni.

Ha a kérelmező több diplomával rendelkezik, akkor mindegyikre jár a díszdiploma a 
fentiek szerint.
A jubileumi oklevél erkölcsi elismerés, ha erre a célra támogatást nyújt a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium, akkor a pénzjutalmat a főiskola 

Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

gyermekpszichiáter 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony 
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
gyermekpszichiátriai tevékenység, gyermekneurológiai szűrővizsgálatok végzése, kon-
zultáció, szakvéleményírás 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  egyetem, szakvizsga (befejezett vagy folyamatban lévő), 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  pszichoterápiás képzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  önéletrajz, diplomamásolat, erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Fő utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4130/11, valamint a munkakör 
megnevezését: Gyermekpszichiáter. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny
•  www.erd.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epsz-erd.hu honlapon sze-
rezhet. 

Felhívás bölcsődei ellátásra való beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődékben az alábbi 
beíratási időpontokat határozza meg:

2011. március 1. (kedd) napjától 2011. április 15. (péntek) napjáig
mindennap 9.00–12.00 között

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. § (1) 
bekezdése alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 13/2000. (III. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ának (10) bekezdése szabályozza 
az ellátás igénybevételének módját:
„(10) A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet – tárgyév szeptember 1. napjától tör-
ténő felvételhez – a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani tárgyév 
március 1. napjától április 15. napjáig. Az intézmény vezetője a benyújtott kérelmekről 
legkésőbb tárgyév május 31. napjáig dönt. A határidőn túl benyújtott kérelmeket az 
intézmény vezetője előjegyzésbe veheti.”
Az ellátás iránti kérelemhez a következő iratokra van szükség:
• Születési anyakönyvi kivonat
• Lakcímbejelentő
• Munkáltatói igazolás
• Jövedelemigazolás 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felhívás első osztályosok beíratására
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott általános iskolákban az alábbi 
beíratási időpontokat határozza meg:

2011. április 13. (szerda) 12.00–18.00
2011. április 14. (csütörtök) 8.00–18.00
2011. április 15. (péntek) 8.00–13.00

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. §-a szerint a Magyar Köztársaságban 
minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
séget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben 
a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 
31. napjáig betölti, 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,
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Oktatási és Művelődési bizottság

Felhívás – Óvodai beíratás
Érd megyei jogú város oktatási és művelődési bizottsága az önkormányzat által fenntar-
tott óvodákra az alábbi beíratási időpontokat határozta meg: 

2011. április 5. (kedd):  8–13 óráig
2011. április 6. (szerda):   10–18 óráig
2011. április 7. (csütörtök):  3–18 óráig.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 65. § (1) bekezdése szerint:
„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harma-
dik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét 
bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben 
folyamatosan történik.”
A törvény 24. §-a szerint: 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség – e törvény 6. §-ának (2) 
bekezdésében meghatározottak szerinti – kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 
nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló fog-
lalkozások keretében folyik. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen... lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatokat is. A gyermek – ha e törvény másképp nem ren-
delkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A közoktatásról szóló törvény 69. §-ának (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gyermeket 
kérelemre – ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja – az óvoda vezetője felmentse az óvodai nevelés kötelezettsége alól.  
A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:

• A szülő (gondviselő) személyi igazolványa.
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 Oktatási és Művelődési Bizottság

Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

fejlesztőpedagógus-gyógypedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, várhatóan gyes végéig 
tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munka-
végzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A végzettségnek megfelelő pedagó-
giai munka (vizsgálat, fejlesztés), a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek: Főiskola, gyógypedagógiai végzettség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Tiflopedagógia szakirány
• A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 22. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Fő utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4132/11, valamint a munkakör 
megnevezését: Fejlesztőpedagógus-gyógypedagógus. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny
•  www.erd.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epsz-erd.hu honlapon sze-
rezhet. 


