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Az Országgyűlésről  szóló 2012.  évi  XXXVI. törvény 28.  §-ának (4) bekezdése alapján „a fóti
gyermekotthon  területén  élő  nyugdíjasok  helyzetének  rendezéséről”  címmel  a  mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

a fóti gyermekotthon területén élő nyugdíjasok helyzetének rendezéséről

Az Országgyűlés, tekintettel a fóti gyermekotthon területén élő nyugdíjasok bizonytalan helyzetére,
a következőkről határoz:

1.  Az Országgyűlés  felhívja  a  kormányt,  hogy haladéktalanul  rendezze az  ott  élő,  korábban az
intézményben dolgozó nyugdíjasok helyzetét.

2. Az Országgyűlés az 1. pontban meghatározott cél érdekében felhívja a kormányt,

a) Hogy legkésőbb június 30-ig adjon pontos tájékoztatást az érintetteknek arról, hogy hogyan oldja
meg a lakhatásukat;

b) Tegye lehetővé, hogy az érintettek maradhassanak a jelenlegi lakásukban;

c) Haladéktalanul indítson vizsgálatot azért, hogy miért maradt el eddig az érintettek tájékoztatása;

3. Az Országgyűlés jelen határozatával felhívja

a) a Kormányt, hogy a jogszabályokat megalapozó költségvetési számításokat tegye hozzáférhetővé
az  adott  területre  hatáskörrel  rendelkező  minisztérium  honlapján,  normál  és  akadálymentes
formában egyaránt.

4. Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A bezárásra  ítélt  fóti  gyermekvárosban közel  70  nyugdíjas  korú,  korábban az  intézményben
dolgozó idős ember él. A gyermekváros bezárása miatt veszélybe került a lakhatásuk. Egyelőre
semmiféle  tájékoztatást  nem  kaptak  sem  az  intézménytől,  sem  pedig  a  fenntartótól  azzal
kapcsolatban,  hogy mi  lesz  a  sorsuk.  Ennek  ellenére  kaptak  egy  nyilatkozatot,  melyben  el
kellene  fogadniuk,  hogy  a  Károlyi  István  Gyermekközpont  vagyonkezelői  jogai  a  Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-hez kerülnek, valamint aláírásukkal vállalniuk kellene, hogy a nyilatkozatot
nem vonják vissza a jövőben. 60-90 éves emberekről van szó, sokan egészségügyi problémákkal
küzdenek, mozgásukban korlátozottak.  Az ott  élők rendkívül kétségbe vannak esve és félnek
attól, hogy egy éven belül az utcára kerülnek. Hiába járt az intézményben januárban Czibere
Károly,  valamint  Tuzson  Bence,  nem  kaptak  válaszokat  a  kérdéseikre.  A  nyugdíjasok
szeretnének  életük  végéig  a  jelenlegi  lakásukban  maradni,  ám  bizonytalanságban  élik  a
mindennapjaikat.  A Párbeszéd felhívja a kormányt,  hogy haladéktalanul rendezze ezeknek az
embereknek a helyzetét, és garantálja, hogy a jelenlegi lakásukban élhessenek.
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