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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséró7 szóló T/6571 . számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően -
- a T/6571/99 . számú módosító javaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2009. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését ,

illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2009. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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XX . OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIU M

11 Fejezeti kezelésű el ő irányzatok

1 Beruházás

3 Felsőoktatási fejlesztési program

[27] [Károly Róbert Főiskola rekonstrukció] 105,0 -105,0 00
[2] [Felhalmozási költségvetés]

[4] [Kormányzati beruházás] 105,0 -105,0 00

4 Közoktatási feladatok támogatása

30 Célelő iránvzat aKistelepülési Közoktatás Minőségének +105,0 1050

Fejlesztés[i]ére [Célelőirányzat]

1 Működési költségvetés 200,0 2000

5 Egyéb m űködési célú támogatások, kiadások 200,0 3050

•
Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értend ő .
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Indokolá s

A kutatások alapján a kistelepűlési iskolák szakmai teljesítőképessége, sok esetben eredményei sem
marad el a nagyobb települések intézményeinek hasonló mutatóitól . Számottevő különbségek á . tanulók
családi hátterében, a szociális, kulturális feltételekben mutatkoznak. A falvak lemaradása e téren azzal
magyarázható, hogy ott élnek a legmagasabb arányban leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok. A
falusi lét fokozódó nehézségeivel valamennyi ott élő számára a társadalmi leszakadás, növekvő hátrány
forrása . Ezen csak egy komplex kormányzati program segíthetne, ami az oktatás területén mindenekelő tt
azt célozná, hogy a pedagógusok munkájában lényegesen magasabb hozzáadott érték jelenjen meg, és a
tárgyi feltételek érjék el vagy haladják meg az átlagosat . A PISA-mérés tanulsága szerint a tudás és a
ráfordítás között szoros összefüggés van . Eszerint az oktatásból történő forráskivonás roml ó
teljesítményre vezet, amely Magyarországon már azért nem száll lejjebb, mert elérte az intézményes
oktatás alsó teljesítményküszöbét .

A leghátrányosabb helyzetű rétegek felemelkedésének útja is a tudás. Á. különösen a halmozottan
hátrányos helyzetű rétegek, s köztük is elsősorban a cigányság körében a tankötelezettség teljesítése i s
kockán forog, ha az iskola a családtól távol, más településen van, netán az iskolába járás — a z
esélyegyenlőség elvét is kikezdve - aránytalan terhet jelent . Ezért érdekükben elsődleges fontosságú, hogy
megmaradjanak a községi iskolák, és ott jussanak jó min őségű oktatáshoz. Ez annál is indokoltabb, mer t
az eddigi körzetesítéssel — mint az ún. Zöld könyv megállapítja — mit se javultak az odajárók oktatá s
feltételei .

Bár érvként hangzik el a kisiskolák megmaradásával szemben, hogy hozzájárul a szegregációhoz .
Valójában, ha a tankötelezettség teljesítése aránytalan teherrel jár, az a valódi szegregáció . Adminisztratív
intézkedések helyett a magas szintű tárgyi feltételek mellett folyó minőségi oktatás helyi megteremtése a
társadalmi integráció záloga .

Javaslatunk központi forrást teremt a kisiskolákban folyó oktatás minőségének fejlesztésére.

Az iskolák megmaradása többet jelent, mint az oktatás helyi megszervezését : az iskola közösségszervező
erő, a falu egyik legfontosabb szellemi központja, gyakran a helyi kulturális élet egyetlen forrása .
Megszűnése a helyi közösségének széthullását, végső soron a település leépülését, eltűnését idézheti elő ,
miközben az így megtakarítható költség szakért ők szerint mindössze az oktatási ráfordítás mindössze
3 %-a .

Budapest 2008 . november 28 .

Pokorni Zoltán Ángyán József
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