
2008 DEC 1 9_

DR. SZAKÁCS IMRE
országgyűlési képviselő

Fidesz-Magyar Polgári Szövetsé g
képviselőcsoportj a

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke
részére

Helyben

	

Tárgy: Írásbeli kérdé s

Tisztelt Elnök Asszony !

„Mi lesz a kistelepülési iskolák sorsa?” címmel, a házszabály 91 .§ alapján kérdést kíváno k
benyújtani dr. Hiller István Oktatási és Kulturális miniszterhez . Kérdésemre a választ írásban
kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökeként és országgyűlési képviselőként
folyamatosan figyelemmel kísérem a térségünkben zajló társadalmi és gazdaság i
folyamatokat . Munkám során rendszeresen szembesülök falvaink napi gondjaival, évr ől-évre
nehezedő , vezető inek és lakosainak egyre kevesebb perspektívát kínáló helyzetével . Látom a
településükön felel ősen gondolkodó, de az alkotó cselekvésükben egyre korlátozottabb
faluvezetők, iskolaigazgatók, óvodavezetők nehézségeit . Osztozom sorsukban, amikor az
általuk elért eredmények feladására kényszerülnek .

Ismert tény, hogy a rendszerváltás id őszakában az önkormányzatiság megszervezése és a
települések önállóságának helyreállítása hallatlan, sem el őtte, sem azóta nem tapasztalt helyi
energiákat szabadított fel . Kisebb és nagyobb településeink egyaránt kreativitásuk
kiteljesedésének, azonosságtudatuk megalapozásának bölcs őjét, később fellegvárát is önálló
szellemi és kulturális életük megszervezésében látták . Ennek középpontjába saját alapítású é s
fenntartású közoktatási intézményeiket állították . Sajnos az utóbbi években az önálló iskola
megtartásának anyagi támogatása az állam részérő l folyamatosan romlik, s ennek fokozódó
terhét a tanulólétszám csökkenése tovább nehezíti . Mára már nem csak a kisebb falvakban, de
egyre gyakrabban a 2000-3000 fős településeken is a helyben történő önálló közoktatás i
feladatellátás - az állandósuló pénzkivonás közepette - a települések fejlesztésének korlátjává,
a működőképesség veszélyeztető tényezőjévé vált . A szakmai érvekkel meg nem alapozott
anyagi szorítás mára nem csak az önálló önkormányzati intézményeket, de a társulásba
kényszerített feladatellátást is elérte . A kistelepüléseken a közoktatási intézmények
önállóságának megszüntetése, összevonása, vagy végleges bezárása el ő idézte kényszeres
helyzetet az érintett önkormányzatok minden koncepciót és szakmaiságot nélkülöz ő ,
szabadságfokuk és önállóságuk folyamatos és önkényes korlátozásaként élik meg .
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A kistelepülések fentiekben vázolt helyzetére tekintettel a következ ő kérdésekre várok választ
Miniszter Úrtól :

1.) A szakszerű és racionális közoktatási gyakorlat kialakítása érdekében milyen közoktatás i
feladat-ellátási és intézményhálózat-szervezési koncepciót nyújt az önkormányzatok kötelez ő
tevékenységének megszervezéséhez az oktatási kormányzat ?

2.) Milyen eszközei vannak az oktatási kormányzatnak arra, hogy a kistelepüléseken élő
emberek az önálló kisiskolák elsorvasztását és bezárását ne a vidék tudato s
ellehetetlenítésének szinonimájaként kezeljék és éljék meg?

3.) A költségvetési megszorításokon túlmen ően milyen eszközöket kínál az oktatási
kormányzat a közoktatási feladatellátásra kötelezett kistelepülések önkormányzatainak a
korábban kormányzati támogatással kialakított közoktatási intézményrendszer
átszervezéséhez és a közoktatás tartalmi megújításához ?

4.) Látja-e esélyét, s ha igen, akarja és tudja-e a garanciáit biztosítani az oktatási kormányzat
annak, hogy a kistelepüléseken ma még meglévő nyolc évfolyamos, 100-150-200 fős
tanulólétszámú iskolák megmaradjanak, s őt a szűken vett közoktatási tevékenységük mellett
integrált közösségi szolgáltató terekként a közkultúra er ősítésének és egyben a vidéki embe r
esélyteremtésének helyben mindenki számára könnyen elérhet ő bázisaivá válhassanak?

5.) Ismert tény, hogy a kistelepülések népességmegtartó ereje fokozatosan romlik .
Amennyiben a közoktatás alapintézményei, az óvodák és az iskolák a kistelepüléseken sorr a

megszűnnek, úgy helyettük a helyi identitás kialakítására és elmélyítésére, és a szül őföldhöz
való kötődésérzésének elmélyítésére milyen eszközöket kínál és támogat az oktatás i
kormányzat?

Várom feltett kérdéseimre szíves válaszát, hogy azokat megismerve megyei közgy ű lési elnöki
és országgyűlési képviselő i feladataimból fakadóan további segítséget nyújthassak a település i
önkormányzatok vezetőinek, a közoktatásban dolgozóknak és a kistelepüléseken él ő
embereknek .

Győr, 2008 . december 18 .

Tisztelettel :
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