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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyű lés Hivatala

Irományszá m

Érkezett 2017JAN06.

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésrő l szóló 2012 .
évi OVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l
szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani a
Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérő l szóló 152/2014 . (VI. 6.) Korm. rendelet 48 .* 13 .
pontja szerinti feladatkörében eljáró Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériumot vezető
miniszterhez,

»Eddig mennyien haltak meg kihűlés miatta télen? »

címmel. A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

A napokban Czibere Károly államtitkár úr azt nyilatkozta a hajléktalan emberek ellátásáva l
kapcsolatban a férőhelyekről, hogy „a leghidegebb éjszakán sem haladta meg 2016-ban a
kilencvennyolc százalékot a kihasználtság, várhatóan így lesz most is . A kormány a téli
krízisidőszakban 11 100 férőhely működését támogatja, ez elegendő”.

Ehhez képest nap, mint nap látunk hajléktalan embereket az aluljárókban, kapualjakban.
Tudjuk, Nyitrai Imre helyettes államtitkár szerint a számok azt mutatják, viszonylag stabil a
„folyamatosan utcán élni kívánók” száma . Pedig szerinte ma Magyarországon nem kellene az
utcán élni, hiszen Magyarország képes az ellátórendszerét fenntartani, és képes mindenk i
lakhatását biztosítani, így azok élnek az utcán, akik ott akarnak élni . Az említett ostobaságot
félretéve, sajnos még a legnagyobb hidegben is vannak, akik az utcán töltik az éjszakákat vagy
a nappalokat, ez pedig több esetben kihűléshez vagy súlyos megbetegedéshez vezet .
De nem csak az utcán élőket érinti a nagy hideg, hiszen sokan saját lakásukban fagynak meg .
Ennek oka az, hogy a téli időszakban sokan pénzhiány miatt egyáltalán nem vagy alig fűtenek
otthonukban. Vannak, akik pedig fűtésre alkalmatlan anyagokkal melegítik kályhájukat,
amivel saját egészségüket is rontják és a leveg ő minőségét is szennyezik .



Mindezek miatt az alábbiakat kérdezem Miniszter Úrtól :

• Mennyien haltak meg eddig kih űlés miatt a télen? Közülük hány embert ért a z
utcán, fedett helyen vagy lakásában a halál ?

• Mennyi embernek kell még megfagynia, hogy a kormány valóban minden
hajléktalan ember számára biztosítson megfelelő ellátást, legalább a téli krízis

időszakban ?
• Mennyi embernek kell még otthonában kih ű lés miatt meghalnia, hogy a kormány

visszaállítsa a lakásfenntartási támogatás valamilyen formáját vagy más szociális

támogatást biztosítson a szegénységen él ők számára?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . január 6.

Korózs La4o s
országgyűlési képviselő '

(MSZP)
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