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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr . Szél Bernadett
(LMP) országgyűlési képviselő által feltett „ Mi lesz a fóti gyermekvárossal és az ott élő
gyermekekkel?” című , K/17210 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott va

	

~ ,
.1.
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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Ön által feltett „ Mi lesz afóti gyermekvárossal és az ott élő gyermekekkel?” című írásbel i
kérdésekre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .
Tájékoztatom, hogy a fóti Károlyi István Gyermekközpont (a továbbiakban: KIGYK)
helyzetének rendezése ügyében csak az intézmény jelenlegi székhelyén nyújtott
gyermekvédelmi szakellátási tevékenységek új helyszíneken történő biztosításáról született
döntés .
Az EFOP-2 .1 .1 .-16 „Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányz ó
gyermekotthoni kapacitások létrehozása” konstrukció által biztosított 224 millió forint forrá s
felhasználásával a KIGYK keretében m űködő 32 férőhelyes speciális gyermekotthoni ellátás
új helyszínen történő megszervezésére olyan módon kerül sor, hogy az Emberi Er őforrások
Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskol a
zalaegerszegi telephelye 24 férőhellyel, kalocsai telephelye pedig 8 férőhellyel bővül .
A 24 férőhelyes különleges gyermekotthoni ellátást 48 millió forint központi költségvetés i
forrás felhasználásával a továbbiakban a fővárosi gyermekotthoni hálózat biztosítja átlago s
szükségletű gyermekeket fogadó férőhelyek különleges gyermekotthoni fér őhelyekké történ ő
átalakításával, illetve férőhelybővítéssel .
További mintegy 416 millió forint központi költségvetési forrás bevonásával a 34 férőhelyes
Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthona és a kísérő nélküli kiskorúak számára biztosítot t
ideiglenes befogadó férőhelyek további m űködtetése az Emberi Erőforrások Minisztérium a
Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola területén, a
javítóintézettől elkülönülő, jelenleg nem használt volt iskolaépület 48 fér őhelyes
gyermekotthonná történő átalakításával és ehhez kapcsolódóan 40 ideiglenes befogadó
férőhely létrehozásával fog megvalósulni .
A KIGYK gyermekvédelmi szakellátásainak a jövőben más helyszínen történő biztosítása
része annak a több mint két évtizede tartó folyamatnak, mely a gyermekvárosok, a nag y
férőhelyszámú, a korszerűtlen, az eredetileg nem gyermekotthoni célokra épült ingatlanokba n
működő gyermekotthonok megszüntetését célozza . Az ilyen ingatlanok kiváltása annak
érdekében történik, hogy a gondozott gyermekek testi, lelki és szellemi fejl ődése a
jelenleginél optimálisabb, még családiasabb, a gyermekellátás sajátosságait fókuszba állító
körülmények között valósulhasson meg . A kiváltásra kerülő intézmények helyett valamennyi
újonnan létrejövő ellátási helyszínen új, a korszerű szakmai elvárásoknak megfelelő



gyermekotthoni infrastruktúra jön létre, tehát a kiváltással az ellátási színvonal emelkedik, a
férőhelyek száma pedig továbbra is alkalmazkodik az ellátottak számához .
Az EMMI célja minden gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett gyermek tekintetében ,
hogy – a gyermek mindenekfelett álló érdekének, a gyermeki jogoknak és a z
érvényesülésüket biztosító jogszabályoknak, valamint a szakmai alapelveknek megfelelően –
valamennyi ellátott gyermek a számára megfelel ő , színvonalas ellátáshoz jusson, és ezzel
együttesen az integrált neveléshez való joga is érvényesüljön . A KIGYK-ben jelenleg
elhelyezett gyermekek – egészségi állapotának is megfelelő , fogyatékosságához, ellátás i
szükségletéhez igazodó – ellátása, gondozása, nevelése az új ellátási helyszíneken i s
biztosított lesz . A KIGYK és az SZGYF körültekintéssel, egyedileg vizsgálja meg valamennyi
érintett gyermek helyzetét és szükségletét a gondozásihely-változás el őkészítésének
folyamatában. A szakemberek az el őkészítés során kiemelt figyelmet fordítanak azon
gyermekekre, akiknek fogyatékosságához, betegségéhez kapcsolódó ellátása, fejlesztés e
budapesti intézményhez kötődik, és nevelőszülőhöz fognak kerülni azon gyermekek, akikne k
a nevelőszülő i elhelyezés szolgálja leginkább az érdekét életkoruk és szükségletük alapján .
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