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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szabó Tímea
(független) országgy űlési képviselő által feltett „ Szegregált intézménybe kerülnek a fóti
gyermekváros fogyatékkal élő növendékei?” című, K/15681 . számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat .

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Budapest

Budapest, 2017 . június 1 .
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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Ön által feltett „Szegnegált intézménybe kerülnek a fóti gyermekváros fogyatékkal élő
növendékei?” című írásbeli kérdésekre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi
választ adom .

A Károlyi István Gyermekközpontban m űködő különleges gyermekotthon működésének új
helyszínének kijelölése folyamatban van . Az ágazatirányítás célja, hogy — a gyermek
mindenekfelett álló érdekének, a gyermeki jogoknak és azok érvényesülését biztosító
jogszabályoknak, valamint a szakmai alapelveknek megfelel ően — a különleges szükségletű,
fogyatékkal él ő gyermekek állapotuknak megfelelő ellátáshoz és az integrált neveléshez val ó
joga együttesen érvényesüljön. A különleges gyermekotthon új m űködési helyszíne mindeze k
együttes figyelembevételével kerül meghatározásra . Az új helyszínt úgy fogjuk kijelölni, hogy
a gyermekek állapotának megfelel ő ellátása biztosított legyen .

Minden gyermek tekintetében egyedileg mérlegelik, hogy mi lenne a számára legmegfelel őbb
gondozási hely, így azon gyermekek, akiknek fogyatékosságához kapcsolódó ellátása ,
fejlesztése budapesti intézményhez köt ődik, várhatóan fővárosi, vagy főváros környéki
intézményben fognak ellátásban részesülni .

Biztosítom Önt, hogy időben meg fog történni az érintett gyermekek egészségi állapotához ,
fogyatékosságához illeszkedő gondozási hely megtalálása, és arról az érintettek tájékoztatása.
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