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rásbelr kérdés
Dr. Szili KataHu

az Országgyűlés Elnöke részére

TiszieIt Elnök Asszonyt

„Esélyegyenlőség a kóznktatásban?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján írásbeli kérdést
kívánok benyújtani 1?r. Hillex István oktatási és kulturális miniszter úrhoz.

Tisztelt Miniszter Úr !

A közoktatás rendszerében azt az egyre szomorúbb tendenciát tapasztalom (remélem Önök i s
érzékelitk), hogy azokból a községekből, amelyekben magas a halmozottan hátrányos helyzet i
(főleg roma származású) gyermekek dáma a. tehetősebb nem roma szülők a környékbeli
óvodákba, iskolákba íratják át a gyermekeiket .
Tehetik, hiszen a jelenlegi jogszabályok ezt megengedik, sőt a normatív finanszírozás még
többlettámogatási is biztosít ,a bejáróknak. A »fogadó" intézmények természetesen örülnek
ennek, sőt még inspirálják is az átiratkozást, növelve ezzel a létszámot, a normatív támogatás t
és a »problémamentes" gyermekek arányát.
Ezzel kapcsolatban az alábbi három kérdésre várom a miniszter úr választ:
Mi lesz azokkal a községi c5vvdákksl és iskolákkal ahol szinte csak M1H-s (roma) gyermekek
maradnak?
Az egyre hangzatosabb esélyegyenlőséget, hogyan lehet e tendencia mellett megvalósítani ?
Mit kíván tenni a minisztérium e folyamat megállítására, a fenti anomáliák megsz ietésére?

Másik tendencia, hogy a csökkenő gyermeklétszám és a normatív finanszírozási szabályozás
hatására Iéltejött intézményfenntartó társulásokat a „gazdagab b„ települések, ahol kevés, vagy
alig van halmozottan hátrányos helyzetű (meleg .roma) gyermek/emuló az önkormányzatok
ilyen-olyan indokkal £elmondják- lerak következménye, hogy a sok MM -a gyermekkel
,rendelkező” önkormányzati intézményekhez nem társul senki. egyedül maradnak és a
jelenlegi költségvetési törvény szerint igen komoly riormatfv támogatástól esnek el
(természetesen a többe-élű kistérségben résztvevő önkormányzatokról van szó).
Kérdezem miniszter urat, hogy mit tehetnek e nehéz helyzetbe „egyedül maradó”
önkormányzatok?
Mit kíván tenni a mírsisxtérirun a fenti probléma megszüntetésére?

Megtisztelő válaszát írásban váram.

Budapest, 2009 . február 23 .
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