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Tisztelt Elnök Asszony!

"Pályázat hátrányos helyzetűeket szegnegáltan oktató iskolák számára? II. " címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Magyar Bálint oktatási miniszterhez .
A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter úr!

írásbeli kérdés

Az Oktatási Minisztérium, az Országos Integrációs Hálózat és a Pedagógus-továbbképzési
Módszertani és Információs Központ szeptember közepén pályázatot írt ki olyan iskolák
számára, amelyek többszörösen hátrányos helyzetű gyerekeket oktatnak .

Azonos című kérdésemre adott válaszában Őn azt írta, hogy a pályázat nem a képesség-
kibontakoztató felkészítésben való részvételre vonatkozó pályázat volt. Ezzel szemben a
pályázat szövege szerint a pályázónak a képesség-kibontakoztató felkészítésben való
részvételt kellett vállalnia .

Őn válaszában a következőről tájékoztatott : „A pályázónak arra kellett választ adnia, hogy
igényelték-e [a] normatívát (határideje július 30.), és megkezdték-e a képesség-kibontakoztató
felkészítés bevezetését." Ezzel szemben se a pályázat egyetlen sora, se az adatlap egyetlen
kérdése nem vonatkozott erre, és ha tájékozódik, megtudhatja, hogy a nyertesnek nyilvánított
pályázatnak sem volt feltétele.

Tisztelt Miniszter Úr!

1 . Hányan jelentkeztek a 22 nyertest hirdető pályázatra?
2. Hogyan vizsgálták és milyen kritériumok alapján bírálták el a pályázó intézményeket?
3. Személy szerint kik vették részt a pályázatok elbírálásában?
4 . Milyen támogatásban részesültek a pályázók?
5. A pályázat tartalma, a pályázaton résztvevők tájékoztatása és az Őn válasza

nyilvánvaló módon nincs összhangban . Miért tűri Őn, hogy munkatársai
félrevezessék?
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6 . Indított-e vizsgálatot vagy tervez-e lépéseket annak megállapítására, milyen szakmai
hibákat követtek el az Ön munkatársai e pályázat során, milyen forrásokat és milyen
célra fordítottak a pályázat kapcsán? Kérem, tájékoztasson az ügy állásáról .

7. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy ne a nyertes pályázókat sújtsa az Ön
munkatársainak felelőtlen munkája?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2004 . január 19 .
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