
Országgyű lés Hivatal a

Irományszám :

	

'(J` -Q~

Érkezett 2016 M Á 1 O 9.

EMBERI ERŐ FORRÁSOK

MINISZTÉRIUMA

PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R

Iktatószám: 2563 7/2016/PARL

	

Hiv.szám: K/10370

dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő részére

független

Budapest

Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Ön által feltett _57 kicsi Klik — hol, hogyan, miből?” című írásbeli kérdésre — Balog
Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A Kormány még nem hozott döntést az állami intézményfenntartás új végleges formájára
vonatkozóan, ezért jelenleg korai még az új szervezetet érint ő konkrét kérdésekről beszélni .
A Magyar Állam azért vette át a fenntartói jogokat az önkormányzatoktól, mert lényegébe n
csődbe mentek az oktatási intézmények anyagi értelemben is, és az oktatás minőségét illetően
is. 2016. március 1-jétől új elnök vezeti az állami intézményfenntartó központot Pölöske i
Gáborné személyében, aki miniszteri biztosként az intézményrendszer szakmai átalakításába n
is részt vesz . Az intézményfenntartó gazdálkodási és szervezeti problémáinak megoldására ,
valamint az új fenntartói struktúra kialakítására vonatkozó feladatkörbe miniszteri biztoskén t
Jenei Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja került . Az új vezetők feladata, hogy már
rövidtávon biztosítsák az intézményfenntartó stabil, tehermentes működését és előkészítsék a
Köznevelési Kerekasztal véleményén alapuló, 2016 . július 1-jétő l bevezetend ő új szervezeti
és működési formát .

A Kormány döntésének előkészítése minden releváns kérdésre kiterjed ően, kellő
körültekintéssel történik. A cél a köznevelési intézmények működését, mindennapi életé t
támogató, hatékonyan m űködő , az intézményeknek nagyobb önállóságot biztosító, kevésbé
centralizált intézményrendszer létrehozása .

Budapest, 2016 . május 9 .
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Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr. Szabó Szabolcs
(független) országgyűlési képviselő „ S7 kicsi Klik — hol, hogyan, mib ől?” című, K/10370 .
számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . május 9 .
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