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A vonatkozó jogszabályok értelmében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése  

(2030 Érd, Alsó utca 1.) pályázatot hirdet az alábbi középiskola 

magasabb vezetői 
teendőinek ellátására:

Vörösmarty Mihály Gimnázium

2030 Érd, Széchenyi tér 1.

Képesítési és egyéb feltételek:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény vonatkozó rendelkezései értelmében:

•  cselekvőképesség,

•   büntetlen előélet,

•  az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szük-

séges – a Közoktatásról szóló törvény 17.§ (1)-(2) bekezdésében – felsorolt felsőfo-

kú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga megléte,

•  legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

•  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben 

történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

Előnyt jelent: 
•  intézményvezetői szakképzettség megléte.

A pályázatnak tartalmaznia kell: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-

ben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 

meghatározottak igazolásán túl – a pályázó szakmai önéletrajzát, az adott iskola 

pedagógiai programjához kapcsolódó vezetői programot, fejlesztési elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

•  iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolatát,

•  arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás öt évig terjedő határozott 

időre szól.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A juttatásokra a közalkalmazottak jog-

állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 

előírásai az irányadók.

A pályázat megjelenése (közzététele):  Nemzeti Közigazgatási Intézet  internetes 

oldalán, illetve az Oktatási és  Kulturális Közlönyben.

A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított harminc nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a megjelenéstől számított 60. napot követő 

közgyűlés időpontja.

Munkakör betöltése: 2012. május 2-tól.

A pályázatot Érd Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, T. Mészáros Andráshoz kell 

benyújtani 3 példányban.

Felhívás
A Mátyás Király Alapítvány (230 Érd, Túr utca 5–7. Telefon/fax: 06-23/375-230) kuratóri-
uma elnökeként, egyben az Érdligeti Általános Iskola igazgatójaként – annak érdekében, 
hogy az alapítvány célkitűzéseiben megfogalmazott tevékenységek megvalósulhassanak 
– segítő támogatókat, szponzorokat keresünk. 

Szeretnénk, ha minél többen fontosnak tartanák, hogy az érdligeti gyermekek isko-
lája, annak épületei, külső és belső környezete, a felkínált programok sokszínűsége és a 
szakmai munka feltételeinek javítása a tanulók fejlődését szolgálja. 

Céljaink megvalósításához tisztelettel kérem az Ön támogatását, segítségét! 

Az idei évben is megrendezzük a hagyományos 

Szülők-nevelők bálját.
Ennek bevételéből az iskola Diósdi úti és Túr utcai udvarának rendbetételét, a sport-

udvar kialakítását szeretnénk megvalósítani. 
Kérem, járuljon hozzá a bál sikeréhez! Az alapítványt támogathatja támogatójegyek 

vásárlásával, a bankszámlaszámra utalással, a rendezvény propagálásával, anyagi és 
tárgyi juttatásokkal. 

Bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 10403136-31304678-00000000 
Támogatójegyek 500 Ft-os címletekben vásárolhatók az iskolában. 

Ezúton szeretettel meghívom a 2012. február 18-án 18 órakor kezdődő bálunkra, 
melynek helyszíne a Túr utcai épület. 

Kérem, szándékát jelezze a fenti telefonszámon, illetve címen! 

Üdvözlettel: 
Vargáné Balogh Erika, a kuratórium elnöke

Meghívó

a Tusculanum – Postástelep 
Településrészi Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2012. február 20-án (hétfõn) 
18 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Gárdonyi Géza Általános Iskola 

és Gimnázium
(2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 

1/b)

Meghívó

a Dombos – Fenyves 
Parkvárosi 

Településrészi Önkormányzat
(9. és 12. választókerület)

2012. február 21-én  
(kedden) 17 órakor  

kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Teleki Sámuel Általános Iskola
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Meghívó

a Tisztviselõ- és Újtelepi 
Településrészi  
Önkormányzat

(2. és 3. választókerület)

2012. február 22-én (szerdán)
 17 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Batthyány Általános Iskola

(2030 Érd, Fácán köz)

Meghívó

Tisztelt 10. és 11. választókerületi lakosok! 
A Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2012. február 22-

én (szerdán) 18 órától a Teleki Sámuel Általános Iskolában (2030 
Érd, Törökbálinti u. 1.) tartja a következõ ülését, melyre mindenkit 
szeretettel várunk!  Dr. Veres Judit elnök

Felhívás bölcsõdei beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődékben  

az alábbi beíratási időpontokat határozza meg:
2012. március 1.(csütörtök) napjától –  2012. április 13. (péntek) napjáig

Mindennap  9–12 óráig. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. § (1) bekezdése alapján a böl-
csőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését 
biztosító intézmény. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közét-
keztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkor-
mányzati rendelet 5.§ (6) bekezdése szabályozza az ellátás igénybevételének módját:
„A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet – tárgyév szeptember 1. napjától történő felvételhez – a szolgál-
tatást 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 kérel-
meket az intézmény vezetője előjegyzésbe veheti.”

Az ellátás iránti kérelemhez a következő iratokra van szükség:

• Születési anyakönyvi kivonat
• Lakcímbejelentő
• Munkáltatói igazolás
• Jövedelemigazolás 

 dr. Ferencz Dóra Érd Megyei Jogú Város jegyzője

Időpont: 2012. február 16. (csütörtök) 18.30

Helyszín: Nevelési tanácsadó, Fő utca (volt 
II. Lajos Általános Iskola)

Témák:
1. Ófalu közbiztonsága
2.  Az ófalusi temető térfigyelő kamerával 

való felszerelése lakossági segítséggel

Meghívottak:
T. Mészáros András polgármester
Tekauer Norbert képviselő
Öveges Kristóf alezredes, rendőrkapitány

Fekete Ferenc százados,  
  bûnügyi osztályvezető
Tímár László alezredes,  
  közbiztonsági osztályvezető
Macsotay Tibor,  
  a polgárőrség elnöke
Pálházy Imre,  
  a polgárőrség ófalusi vezetője

Várjuk a lakosokat, cégeket, vállalkozókat!

A részönkormányzat nevében:
Antunovits Antal képviselő

részönkormányzati elnök

Meghívó lakossági fórumra

információk

AZ ÉRDI VÁROSI GALÉRIA (ÉRD, ALSÓ U. 2.)
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS BARÁTAIT

2012. február 24-én, pénteken 18 órára

KOZÁK ATTILA képzőművész
kiállításának megnyitójára.

A tárlatot megnyitja: Dr. Pogány Gábor művészettörténész
Kötreműködik: Várkonyi Attila színművész

Fehér Károly zenész

Nyitva: 2012. február 24-től március 23-ig
hétfőtől péntekig 10-18 óra között.


