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Írásbeli kérdés

Helybe n

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 .§ ., valamint a 115 .§ . alapján az alábbi írásbeli kérdést intézem Szűcs Erika miniszter

asszonyhoz:

„Mi okozza a késedelmet az ösztöndíjak elbírálásában? ”

Ahogy arról korábban a sajtóból értesülhettünk, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány közös pályázati felhívására jelentkezők pályázati anyagána k

elbírálása nem történt meg 2008 . december 30-ig . Erre a pályázatra, ami a Czinka Panna ösztöndíjtó l

kezdve, amely olyan cigány általános iskolai tanulókat hivatott segíteni, akik komoly tervekke l

készülnek a középiskolai oktatásra, egészen a felsőoktatási tanulmányokat támogató ösztöndíjí g

támogatást nyújthat az igényl őnek. Az erre fordítható keretösszeg 284 millió forint volt az el ő ző

évben ezzel több, mint 10000 diáknak könnyítve meg a hétköznapjait. Most az ösztöndíja k

folyósítását ez év január közepére ígérte a minisztérium. Mivel a pályázat fontosságát szükségtelen

kiemelni, hiszen tudjuk, hogy a pályázók nagy százalékban hátrányos helyzet ű vagy kiemelte n

hátrányos helyzetű családból származnak, így a kérdésem arra vonatkozik, hogy mi okozza a kifizetés t

megelőző elbírálás fennakadását . Jelen gazdasági helyzetben különösen fontosnak tartom az ilyen é s

ehhez hasonló, kisebbségi vagy szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulók támogatását, így nehé z

elfogadni egy mostanra már közel 1 hónapos csúszást az ügyben . Fontos továbbá kiemelni, hogy it t

nem csak egyszerű késedelemről van szó a pályázók szemében, hiszen ez közvetlenül vezet olya n

további problémához, mint a hitel felvétele, rosszabb esetben uzsora-kölcsön igénylése . Mivel a

jelentkezők nagy százalékban olyannyira fiatalok, hogy diákmunkát sem tudnak vállalni, és persze a

kisebb településeken erre lehetőség sincs igazán, így egy ilyen helyzet komoly fennakadás t

eredményezhet a mind a köz-, mind a felsőoktatás során felmerülő kiadások kapcsán .



Mindezek alapján kérdezem a miniszter asszonyt :

- Miért késik a pályázatok elbírálása?

- Mikorra várhatják a sikeres pályázók az ösztöndíj folyósítását ?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2002 . február 4 .

Béki Gabriella
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