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Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László úrnak ,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani a nemzetpolitikáért felelős tárca

nélküli miniszterhez, mint a tárgyban illetékes miniszterhez „Kívánja-e a Magyar Kormány

támogatni a II . Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola halaszthatatlan

tetőfelújítását?” címmel .

A kérdésre írásbeli választ kérek !

Tisztelt Miniszter Úr!

A Beregszász városában található II . Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar F ő iskola a

mai Ukrajna területén az egyetlen önálló, magyar fels őoktatási intézmény. Emellett a helyi

magyarság kulturális központjaként is funkcionál, több nemzeti ünnep és rendezvény álland ó

helyszíne . Az iskola ukrán részről egyáltalán nem kap állami támogatást, csak az anyaország i

pénzügyi forrásokra, pályázati lehetőségekre és jó szándékú adományokra számíthat .

A főiskola épületének belső felújítása nemrégiben fejez ődött be. A tetőszerkeze t

azonban kritikus állapotba került, számos helyen beázik, veszélyeztetve a felújított bels ő

részeket és az egész iskolát, így azonnali helyreállítása nem kerülhet ő el . Errő l Dr. Morvai
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Krisztina EP-képvisel ő és Dr. Gaudi-Nagy Tamás képvisel őtársam nemrégiben személyesen

is meggyőződött . Az intézmény közlése szerint a teljes felület 5600 négyzetméter,

befedéséhez körülbelül 270 ezer cserépre van szükség . A tanintézet vezet őségének

kalkulációja szerint egy agyagcserép felhelyezésének teljes költsége mintegy 48 hrivnya, aza z

1800 forint . Kiszámolható, hogy a fő iskolának 486 millió forint segítségre lenne szüksége a

halaszthatatlan munkálatok elvégzéséhez .

Tisztelt Miniszter Ur !

A Kormány megalakulásától fogva igen elkötelezettnek mutatkozik az elcsatolt területeke n

élő magyarság ügye iránt . Az anyagi támogatásoknak kiszámítható, el őre tervezett módon kel l

folyósításra kerülnie, ezt magunk sem vitatjuk, tekintettel azonban a konkrét, sürg ős és

indokolt esetre, kérdezem Öntő l :

Kívánja-e a Kormány - akár a költségvetés általános tartalékából, akár más forrásból – a II.

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola halaszthatatlan tetőszerkezet-felújítását

támogatni? Amennyiben igen, milyen mértékben ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2010. szeptember 17 .
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