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Tárgy: Batthyány Kázmér Gimnázium – magasabb vezetői megbízás 
betöltésére irányuló pályázat 

 

 
Tisztelt Államtitkár Asszony! 

 
Köszönettel vettük XXII-6/1055/./2012 azonosítóval ellátott válaszát és 

intézkedését. Mivel az eddigiek során úgy a kormányhivatal, mint a PMIK a 

1993. évi LXXIX. törvény 13. § (6) és a 83. § (10) megsértve, sorozatosan 
figyelmen kívül hagyta kérelmeinket és javaslatainkat, így bízunk abban, 

hogy az Ön közreműködésével már törvényes határidőn belül fogunk érdemi 
válaszokat kapni.  

 

Sajnálatos módon az Ön által küldött válasz keltezése hibás, így kérjük 
szíves tájékoztatását arra vonatkozólag, hogy mikor és milyen ügyiratszámon 
került a panaszunk továbbításra Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr 

részére.  
 

A tárgyi pályázathoz kapcsolódóan 2012. június 13-án egy 17 pontból 
álló panaszt is eljuttatunk Önnek, amelyre vonatkozólag még választ nem 
kaptunk. Ezt abból a szempontból ajánljuk szíves figyelmébe, hogy úgy 

tűnik, hogy a tavaszihoz hasonló törvénysértések esete állhat fenn, vagyis 
nem csak a mi iskolánk esetében, hanem országosan került hibás pályázati 
sablon felhasználásra. 

 
Kérjük szíves közreműködését arra vonatkozólag is, hogy a PMIK 

vezetőjének Dr. Horváth Péternek címzett alábbi megkereséseinkre a 
közhivatal hallgatása helyett érdemi válaszokat kaphassunk. Ahogy a csatolt 
levél is mutatja, bár mindezt Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úrnak is 

jeleztük, ennek ellenére a kérelmeink továbbra is válaszok nélkül maradtak. 
Az érintett megkereséseinket a PMIK a következő iktatószámokkal vette át:  

1. Vezetői Titkárság 2012. ápr. 23./1756 
2. Vezetői Titkárság 2012. máj. 03./1912 
3. Vezetői Titkárság 2012. máj. 08./1971 

4. Vezetői Titkárság 2012. máj. 17./2181 
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5. Vezetői Titkárság 2012. máj. 25./2357 
 
 

Segítő együttműködését előre is megköszönve,  
 

Szigetszentmiklós, 2012. július 12. 
 
Tisztelettel a Batthyány Kázmér Gimnázium részéről: 

 
 

       
 Hoffer Barnabás           Bege Vencel          
 Iskolaszék elnök               Szülők Tanácsa elnök 

 
 
Mellékletek: 
 1. Közhivatal hallgatása - Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úrnak címzett levelünk 

 
 


