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Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil szerve-
zetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú rendeletben foglaltak 
alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szerve-
zetek részére.
Támogatási feltételek:
•  Egészségügyi Keret
•  Pályázhatnak mindazon civil szervezetek és közösségek, amelyek az alábbiakban felso-

rolt feladatokat kívánják megoldani: 
•  Érd Megyei jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, javítását célzó 

programok megvalósítása;
•  egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelő, szenvedélybetegség ellenes, vala-

mint prevenciós, szemléletmódváltást elősegítő programok rendezése, illetve azokon 
való részvétel.

Pályázati keretösszeg: Érd MJV Közgyűlése által meghatározott összeg: 750 000 Ft
A pályázatok benyújtásának határideje:  A pályázatok benyújtási határnapja a kiírás-
nak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap. 
A rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap 
esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidő leteltétől számított 
15 nap.
Pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a postai úton benyújtott pályá-
zat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.
A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek 
kell tekinteni.
A pályázatok benyújtásának módja: amennyiben személyesen nyújtja be, zárt borí-
tékban, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján hivatali munkaidőben (2030 Érd, 
Alsó u. 3.) teheti meg egy példányban. 
A borítékra rá kell írni: 
Civil szervezetek Önkormányzati támogatása: Egészségügyi keret pályázat
Egyéb pályázati feltételek:
Pályázni a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkor-
mányzati rendelet 2. számú mellékleteként szereplő pályázati adatlap benyújtásával, 
az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil 
szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó 
pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt és az 
alapító okiratot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.
A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat kiírását 
követő legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra igényelheti, azzal, hogy 
amennyiben a pályázó által megvalósítani kívánt program előreláthatólag egy éven túl 
valósul meg, a támogatás igénylésekor benyújtott kérelem alapján kivételes esetben az 
illetékes bizottság az egy évet legfeljebb 60 nappal meghaladó megvalósulási határidejű 
pályázatot is támogathat. 
A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600 000 Ft lehet. 
Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló 
szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját 
az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.
Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. Az elszámolás részle-
tes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.
A pénzügyi támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra 
használható fel elszámolási kötelezettséggel.
Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
dönt. A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat 
teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor 
lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy beszámo-
lási kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a 
támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha 
az illetékes bizottság a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség 
teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.
A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés köteles ellenőrizni.
A pályázni csak formanyomtatványon lehet, mely átvehető a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 3.) hétfő: 8.00–18.30-ig, kedd, szerda, csütörtök: 
8.00–16.30-ig, péntek: 8.00–12.00-ig, vagy letölthető a város honlapjáról: www.erd.hu 

Pályázati felhívás
Civil szervezetek tevékenységének önkormányzati támogatására
(Közrendvédelmi Keret)
I. A pályázat célja
Érd Megyei Jogú Város Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága a civil szervezetek 
önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében fog-
laltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil 
szervezetek részére.
II. Pályázók köre, jogosultsági feltételek
Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be mindazon civil szervezetek, melyek 
a Rendeletben rögzített valamennyi, civil szervezettel szemben támasztott valamennyi 
előírásnak megfelelnek, a jogosultsági feltételek meglétét a Rendeletben foglalt módon 
igazolják, és nem esnek a Rendeletben meghatározott kizáró okok alá.
III. Pályázható tevékenységek
A Közrendvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiak-
ban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
a közrend javítása, közlekedés fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében 
szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.
IV. Pénzügyi, adminisztratív feltételek
A. Támogatás formája:
A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.
Az Önkormányzat a támogatási szerződés aláírását követően az elnyert támogatás 
összegének 50%-át 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás 
és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül 
folyósítja.
Pályázati saját forrás:
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. Mindazonáltal a pályázatok elbírá-
lásánál előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a pályázati cél megvalósításához saját 
forrással is rendelkeznek.
További feltételek:
A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat (ide értve a 
nem helyi szinten kiírt pályázatokat is) kiírását követő legkésõbb 1 éven belül megvalósí-
tandó programokra, igényelheti.
Ugyanazzal a programmal a Rendeletben meghatározottak közül kizárólag egy kerethez 
lehet pályázni, ellenkező esetben az adott témában benyújtott pályázat érvénytelen. 
Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.
Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló 
szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját 
az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.
V. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A. A pályázatok benyújtásának módja, helye:
Pályázni kizárólag a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő pályázati adatlap benyúj-
tásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet, azzal, hogy ugyan-
azon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem 
kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapsza-
bályt és az alapító okiratot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.
A pályázatot benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára 
(Alsó u. 3., fszt.), vagy postai úton a Humán Irodának címezve lehet, mindkét esetben,  
1 példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Közrendvédelmi Keret 2012”. 
Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postáraadás idejét kell 
érteni.
A pályázati adatlap és a Rendelet átvehető a Humán Irodán (Polgármesteri Hivatal, I. em. 
128.), illetve letölthető a város honlapjáról (http://www.erd.hu).
A pályázatok benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő 
megjelenését követő 30. nap. 
A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek 
kell tekinteni.
A Rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap 
esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.
VI. A pályázatok elbírálása, közzététel
A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálása a Rendeletben foglalt szabályok 
alapján történik.
Közzététel: A közzététel részletes szabályait a Rendelet állapítja meg.
VII. A támogatás felhasználása és elszámolása
A támogatás felhasználása:
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.
A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható 
fel.
A támogatás elszámolása:
A pályázó a támogatás összegének felhasználásáról a Rendeletben foglaltak szerint 
elszámolni köteles.
A támogatás támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint 
a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a pályázó a támogatás igény-
lésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy 
elszámolási, szakmai beszámolókészítési kötlezettségének tesz eleget, a támogatás 
azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési 
kötelezettség fennáll akkor is, ha a Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport, Ifjúsági 
és Közrendvédelmi Bizottsága  a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési 
kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.
A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés ellenőrzi.
VIII. Egyéb szabályok
Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt szabályok szerint, azzal összhangban 
kerül kiírásra. Valamennyi a pályázóval, pályázattal és támogatással kapcsolatos további 
előírást a Rendelet rögzíti.
 Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság

Pályázat
A vonatkozó jogszabályok értelmében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése (2030 Érd, Alsó 
utca 1.) pályázatot hirdet az alábbi általános iskola magasabb vezetői teendőinek 
ellátására:

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19–21.

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 szüksé-

ges – a Közoktatásról szóló törvény 17. § (1)-(2) bekezdésében – felsorolt felsőfokú 
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. törvényben, valamint a közalkalmazottak jogállásá-
ról 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 jogállásáról 
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. augusztus 1-jétől
A pályázatot Érd Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, T. Mészáros Andráshoz kell benyúj-
tani 3 példányban.  

Pályázati felhívás
Civil szervezetek tevékenységének önkormányzati támogatására
(Természet- és Környezetvédelmi Keret)
I. A pályázat célja
Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a civil szervezetek 
önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében fog-
laltak alapján  pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil 
szervezetek részére.
II. Pályázók köre, jogosultsági feltételek
Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be mindazon civil szervezetek, melyek 
a Rendeletben rögzített valamennyi, civil szervezettel szemben támasztott valamennyi 
előírásnak megfelelnek, a jogosultsági feltételek meglétét a Rendeletben foglalt módon 
igazolják, és nem esnek a Rendeletben meghatározott kizáró okok alá.
III. Pályázható tevékenységek
A Természet- és Környezetvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, 
amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
a)  természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szol-

gáló programok szervezése,
b)  parlagfű-mentesítési akciók szervezése
c)  környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezése, kiadványok készítése
IV. Pénzügyi, adminisztratív feltételek
A. Támogatás formája:
A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.
Az Önkormányzat a támogatási szerződés aláírását követően az elnyert támogatás 
összegének 50%-át 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás 
és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül 
folyósítja.
Pályázati saját forrás:
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. Mindazonáltal a pályázatok elbí-
rálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a pályázati cél megvalósításához 
saját forrással is rendelkeznek, valamint Érd területén a közösség érdekeit kívánják 
megvalósítani.
További feltételek:
A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat (ide értve a 
nem helyi szinten kiírt pályázatokat is) kiírását követő legkésőbb 1 éven belül megvalósí-
tandó programokra, igényelheti.
Ugyanazzal a programmal a Rendeletben meghatározottak közül kizárólag egy kerethez 
lehet pályázni, ellenkező esetben az adott témában benyújtott pályázat érvénytelen. 
Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.
Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló 
szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját 
az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.
V. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A. A pályázatok benyújtásának módja, helye:
Pályázni kizárólag a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő pályázati adatlap benyúj-
tásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet, azzal, hogy ugyan-
azon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem 
kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapsza-
bályt és az alapító okiratot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.
A pályázatot benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára 
(Alsó u. 3., fszt.) vagy postai úton a Lakosságszolgálati Irodának címezve lehet, mind-
két esetben,  1 példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Természet- és 
Környezetvédelmi Keret 2012”. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határ-
időn a postára adás idejét kell érteni.
A pályázati adatlap és a Rendelet átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (Alsó u. 3., fszt.), illetve letölthető a város honlapjáról (http://www.erd.hu).
A pályázatok benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő 
megjelenését követő 30. nap. 
A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek 
kell tekinteni.
A Rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap 
esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.
VI. A pályázatok elbírálása, közzététel
A pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálása a Rendeletben foglalt szabályok alapján történik.
Közzététel: A közzététel részletes szabályait a Rendelet állapítja meg.
VII. A támogatás felhasználása és elszámolása
A támogatás felhasználása:
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.
A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható 
fel.
A támogatás elszámolása:
A pályázó a támogatás összegének felhasználásáról a Rendeletben foglaltak szerint 
elszámolni köteles.
A támogatás támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a 
feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a pályázó a támogatás igénylésekor 
lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy elszá-
molási, szakmai beszámolókészítési kötlezettségének tesz eleget, a támogatás azonnal 
megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési köte-
lezettség fennáll akkor is, ha a Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottsága  a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési 
kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.
A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés ellenőrzi.
VIII. Egyéb szabályok
Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt szabályok szerint, azzal összhangban 
kerül kiírásra. Valamennyi a pályázóval, pályázattal és támogatással kapcsolatos további 
előírást a Rendelet rögzíti.
 Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

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

2012. április 18. (szerda)  13.00–18.00
2012. április 19. (csütörtök)   8.00–18.00
2012. április 20. (péntek)  8.00–13.00

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. 
§-a szerint Magyarországon minden gyermek tan-
köteles. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári 
évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben 
a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A 
gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
séget 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 teljesí-
tését 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 az Érdi Sport Díjra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról 
és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 
12. § (1) értelmében Érdi Sport Díj adományozható a város érdekében 
kifejtett kiemelkedő sportmunkáért, vagy nemzetközi sportteljesít-
ményért azoknak a személyeknek vagy csapatoknak, akik a mérhető 
teljesítmény mellett magatartásukkal is példaként állíthatók a város 
közössége elé.
A díj az Országos Sportnap alkalmából, a Közgyűlés májusi ülésén 
kerül átadásra.
Az Érdi Sport Díj odaítélésére a Sport-, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság tesz javaslatot. A Sport-, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 
javaslatokat vár a kitüntetendő személyekre! A javaslatokat a Sport-, 
Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottságnak címezve, a Polgármesteri 
Hivatal Humán Irodáján kell benyújtani. (Érd, Alsó u. 1. I. em. 128.) 
A benyújtás határideje: 2012. április 13. (péntek) 12 óra. 
 Sport-, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság

információk


