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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Gurmai Zita,
Kunhalmi Ágnes (MSZP) országgyűlési képviselők ., Milyen indokok alapján nem támogatta
az oktatásért felel{Js államtitkár Rózsavölgyi Gábor a Debreceni Ady Endre Gimnázium
vezetői beosztásának ellátására szóló megbízását, illetve az előző évben miért csak egy évre
kapott kinevezést?" című, K/1042. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2018. augusztus 27.
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Tisztelt Képviselő Asszonyok!
Az Önök által feltett ,,Milyen indokok alapján nem támogatta az akiatásértfelelds államtitkár
Rózsavölgyi Gábor a Debreceni Ady Endre Gimnázium vezetői beosztásának ellátására szóló
megbízását, illetve az .előző évben miért csak egJJ évre kapott kinevezést?" című írásbeli
kérdésre - Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából - az alábbi választ adom.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. § (7)
bekezdése értelmében az intézményvezető kiválasztása - ha a törvény másképp nem
rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik. Az Nkt. 67. § (1) bekezdése részletesen
szabályozza az intézményvezetői megbízás feltételeit, a kiválasztás ú\ját és a véleményezési
eljárásba kötelezően bevonandók körét, határidejét, valamint a szükséges végzettségi,
szakképzettségi követelményeket egyaránt.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése szerint:
a pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban
megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolását, valamint a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez,
továbbításához.
A fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával és megbízásának
visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt az alábbiak
véleményét köteles beszerezni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban Nkt.) 83. § (4) bekezdés szerint:
- az intézmény alkalmazotti közössége,
- az iskolaszék,
- a szülői szervezet,
- az iskolai diákönkormányzat,
- megyei gazdasági kamara,
- a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.
A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét az e törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek és a fenntartó véleményének
kikérésével - az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az állami köznevelési

intézmény, többcélú intézmény vezetője megbízásának visszavonásáról a megbízási jogkör
gyakorlója dönt.
Debreceni Ady Endre Gimnázium vonatkozásában kiírt pályázati eljárást a Debreceni
Tankerületi Központ a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően folytatta le.
Budapest, 2018. augusztus 27.
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