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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó (MSZP) országgy ű lési képviselő által „Mit nem csinál Farkas Flórián miniszterelnöki
biztosként?” (x/16157.) valamint „Hányszor volt bent munkahelyén Farkas Flórián? ”
(x/16158 .) címeken feltett írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017 . június 28 .

Tisztelettel :



EMBERI ERŐ FORRÁSOK

MINISZTÉRIUM A

PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: 3 5749- 1/2016/PARL

		

Hiv. szám: K/16157 .
K/16158.

Bangóné Borbély Ildikó
országgyű lési képviselő részére
MSZP
Budapest

Tisztelt Képvisel ő Asszony !

Az Ön által Balog Zoltán emberi erőforrások miniszteréhez „Mit nem csinál Farkas Flóriá n
miniszterelnöki biztosként?” valamint Lázár János Miniszterelnökséget vezet ő miniszter
„Hányszor volt bent munkahelyén Farkas Flórián?” címen feltett írásbeli kérdésekre
illetékességbő l — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Farkas Flórián az Ön által is idézett 4/2014 ME utasításban foglaltak szerint végzi és látja e l
feladatát .
Miniszterelnöki biztos úr folyamatosan együttműködik a társadalmi felzárkózásért felelős
államtitkársággal a Kormány és az Országos Roma Onkormányzat között i
keretmegállapodásban vállalt célok teljesítése érdekében . Folyamatosak az egyeztetések,
illetve miniszterelnöki biztos úr gyakorolja az utasításban biztosított véleményezési jogát ,
ahogy legutóbbi esetekben a „Bari Shej — Nagylány — FataMáré”, a „Végtelen lehet őség”, a
„Nő az esély” vagy az „Aktívan a tudásért!” elnevezésű programoknál is tette .
Miniszterelnöki biztos úr díjazásban a jogszabályban meghatározottak szerint részesül . A
társadalmi felzárkózással kapcsolatos minden lényeges dokumentum megtalálható a
kormany.hu oldalon.
Meggyőződésem, hogy a miniszterelnöki biztosi teljesítmény nem beléptetési-rendszerek
adatai szerint értékelhető , hanem a felzárkózás területén elért eredmények alapján.
Tájékoztatom, hogy 2014 . és 2016. között, tehát mindössze két év alatt a magyarország i
romák körében a relatív jövedelmi szegénysége mutatója 67,9 százalékról 54,7 százalékr a
csökkent . A Kormány felzárkózási programjai eredményesnek bizonyultak . A Biztos Kezdet
Gyerekház szolgáltatásait 2015 végéig 14.000-nél is több gyermek vette igénybe. Az EFOP
3 .3 .1-15. projekt keretében 171 tanoda nyert támogatást, 2017 II . félévtől várhatóan 280
tanoda segíti majd a hátrányos helyzetű tanulók fejlődését. Az Útravaló ösztöndíjprogram
keretében 13 270 diák részesült támogatásban, a Szociális földprogram pedig több, mint 7 .000
családnak segített .

Budapest, 2017 . június 30 .
Tisztelettel :
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