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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXХУI . törvény 42.§ (8) bekezdése alapján írásbeli válasz t
igénylő kérdést kívánok intézni az Emberi Er őforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint а
tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Hova forduШat gyors és érdemi segítségért egy létbizonytalanságba került magyar család? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Alábbiakban egy szomorú történetet szeretnék megosztani Önnel, egy hajdúböszörményi asszon y
történetét .

А hölgy végzettségét tekintve művelődésszervező , bár nyelvvizsga hiányában diplomájához nem
juto tt hozzá. Iskoláit öt gyermeke nevelése, iskoláztatása melle tt végezte . Férje nem kap semmilyen
munkát, hiába keres, csak ideiglenes munkát kap, általában azt is feketén, а hölgy hat órás
munkaviszonyban volta GYES mellett, ahonnan elküldték, mert nyolc-kilenc órában sem tudta
teljesíteni az elvárt teljesítményt .

Sajnos odáig jutottak, hogy már az albérletet sem tudják fizetni, fél, hogy az utcára kerül családjával,
legkisebb gyermekét pedig elveszi а gyámügy .

Segélyt semmit sem kapnak, rendszeres gyermekvédelmi segélyt sem, mert mikor megállapították
volna, akkor éppen Pünkösdkor is dolgoz o tt а hölgy, hogy több legyen а család bevétele, amely mi att
felülestek a jövedelemhatáron.

А kevés jövedelem és а hitelezés hazai helyzete miatt már korábban BAR listára került а család, így
hitelhez sem jutnak, hogy а fennálló 200 ezer forintos lakbérhátralékot kifizessék, így а jövőjük а
főbérlő türelmén múlik .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az alábbi történetet azért írtam 1e Önnek, hogy világosan lássuk а hazai körülményeket . Sok ember
szorgalma és tenni akarása ellenére is а létbizonytalanság ingatag talajára tévedhet Magyarországon ,
ahonnan sok esetben csak külső segítséggel kapaszkodhatnak ki .



Kérdésem arra irányul, hogy а család hova fordulhat gyors és érdemi segítségért? Milye n
fórumokon kérhetnek anyagi támogatást?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2014. 02. 03 .
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