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Az Ön által feltett „Mennyien haltak meg kihűlés miatt ezen a télen?” című írásbeli kérdésre
— Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Az Ön szociális érzékenységéről sokat elárul, hogy a legnagyobb válság közepette, amiko r
kormányával elvettek egy havi bért a nyugdíjasoktól, a közalkalmazottaktól és a
köztisztviselőktő l, amikor növekv ő munkanélküliség és szegénység sújtotta az embereket ,
akkor Ön és Simon Gábor a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkáraiként felfelé
eltérítve kapták meg keresetüket, mellyel magasabb fizetést kaptak, mint 2010 . után
bármelyik politikai államtitkár . Azzal a Simon Gáborral kapta meg keresetének eltérítését, ak i
több száz millió forintos bankszámlakivonattal a zsebében menetelt az éhségmenet elején . Azt
gondolom kijelenthet ő , Ön és párttársai hiteltelenek a szociális ügyekben.

A Kormány hajléktalan személyeket érintő intézkedéseinek és terveinek legfontosabb eleme ,
hogy minden hajléktalan ember lehetőséget kapjon a szolgáltatások igénybevételére, és senk i
ne kényszerüljön arra, hogy közterületen kelljen éjszakáznia, kockáztatva a kihű lés veszélyét .
E cél elérése érdekében komplex intézkedéseket tettünk az elmúlt id őszakban.

Hajléktalan emberek részére országosan éves szinten folyamatosan több mint 9500
szálláshely áll rendelkezésre (éjjeli menedékhely és hajléktalan személyek átmeneti szállása) .
Ezenkívül a téli időszakban több mint 1500 többletférőhely áll rendelkezésre (időszakos
kapacitás), ami az ilyenkor várható megnövekedett igénybevételt el tudja látni . Emellett
országosan több mint 7500 férőhellyel működnek nappali melegedők. Az intézményi ellátá s
mellett országosan 88 utcai szociális munka szolgálat segíti a hajléktalan emberek ellátását .
Hangsúlyozni kívánom, hogy a hajléktalanok számára az elegendő szálláshely mindvégi g
biztosított volt, illetve további szabad férőhelyek álltak rendelkezésre .

Új jogintézményként bevezettük a vörös kódot, amely egy olyan speciális figyelmeztetés ,
melynek célja, hogy kritikus időjárási helyzetben felhívja a szociális ellátórendszer figyelmét ,
hogy a segítő tevékenység legfőbb feladatai közé tartozik az élet védelme. A vörös kód idej e
alatt az élet védelme érdekében a szociális szolgáltatást nyújtók a bejegyzett szolgáltatásu k
típusától, férőhelyszámától és ellátási területétő l függetlenül, az utcai szociális szolgálatokkal
és a regionális diszpécserszolgálatokkal együttműködve fogadni kötelesek a hajléktalan
személyt .



A 2016-ban kezd ődött Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program „Közterületen
élők számára természetbeni juttatás biztosítása” című alprogramjában a projektben
számszerűsített elvárás alapján munkanapokon átlagosan 4000 főnek szükséges meleg ételt
biztosítani jellemzően a hajléktalanokat ellátó intézményeken keresztül . 2017 decemberében
országosan 93 176 adag étel, azaz munkanaponként átlagban 4904 étkezési csomag let t
kiosztva hajléktalan embereknek . Ez december hónapban megközelítőleg 65 tonna, azaz
munkanaponként átlagban 3,4 tonna élelmet jelent . A projekt indulása óta összesen 928 484
étkezési csomag került kiosztásra, amely 649,9 tonna élelmet foglal magában .

Emellett tárcánk és Budapest Főváros Önkormányzata közös feladatként tűzte ki, hogy az idei
téli krízis időszakban együttesen lépnek fel az utcán él ő hajléktalan emberek helyzetének
megoldásáért . A közös fellépés kiemelt célja, hogy a hajléktalan embereknek hosszú távo n
valós megoldást kínáljunk problémáik és életük rendezésére.

Települési támogatás formájában a lakásfenntartás továbbra is támogatható . A Kormány a
települési támogatások fedezetére több mint 30 milliárd forintot biztosít a központi
költségvetésben .

Az önkormányzatok túlnyomó többsége biztosítja a lakhatási kiadásokhoz kapcsolód ó
települési támogatást . Emellett a kisebb települések jelentős része szintén szabályozza a
lakhatási költségek viselésének könnyítését célzó támogatást .

A Kormány a települési önkormányzatok szociális célú tüzel őanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatása jogcímen 3 milliárd forint támogatást biztosít a 2017 . évi szociális tüzelőanyag
programhoz . A Belügyminisztérium Fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként összesen
4 milliárd forint áll rendelkezésre a programhoz . Összesen 2255 önkormányzat pályázott . A
nyertes önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2018 . február 15-ig
osztják ki a rászorulók részére .

A települési önkormányzat a tüzel őanyag biztosításán túl, tekintet nélkül hatáskörére é s
illetékességére, köteles az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetv e
szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti .

A Fidesz-KDNP Kormány minden ember számára érezhető módon segített azzal, hogy a
villamos energia, a földgáz és a távhő lakossági fogyasztói árát egységesen, sávhatáro k
nélkül, több lépcsőben csökkentette . A rezsicsökkentésnek köszönhetően átlagosan 25
százalékkal kerül kevesebbe a fűtés, mint korábban, a legrászorultabbakat pedig ingyene s
tűzifával és szénnel segítjük több mint kétezer kistelepülésen.

Az intézkedések hatását jól szemléltetni, hogy a Magyar Energetikai és Közm ű-szabályozás i
Hivatal 2018 januárjában készített kimutatása alapján az európai országok közül, euróba n
számolva a lakossági fogyasztók villamos energia átlagárai Magyarországon az ötödik, míg a
földgáz átlagárak a harmadik legalacsonyabbak . A magyar családok 2013 . január 1-je és
2017. december 31-e között 1178 milliárd forintot takarítottak meg .

A nehéz helyzetbe került családoknak nyújt további hatékony védelmet a Nemzeti
Eszközkezelő. Azoknak az ingatlan tulajdonosoknak biztosítanak lakhatását, akik
jelzáloghitelüket már huzamosabb ideje nem tudják fizetni és egyben szociálisan rászorultak.
A konstrukció sikeresen el őzi meg, hogy az érintettek ne kerüljenek szociálisan még inkább
nehéz helyzetbe . A korábbi lakhatási körülmények meg őrzésével jobban megmarad a
lehetőség a munkahely megtartására és az anyagi helyzet rendezésére . A program indulásától
számítva 2017. december 31-ig a NET Zrt . 41 776 darab ingatlan felajánlást fogadott be ,
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ebbő l 34 550 darab ingatlant már meg is vásárolt a jelzáloghiteleiket törleszteni nem tudó ,
szociálisan rászoruló hiteladósoktól . A befogadott szándéknyilatkozatok száma alapján
hozzávető leg 150 ezer személy lakhatását biztosította a NET program, hiszen a végrehajtási
eljárások a szándéknyilatkozatok beérkezését ő l szünetelnek. A NET program hatékonyságát
jól illusztrálja, hogy az indulás óta ingatlanvásárlásra felhasznált 132 milliárd forin t
költségvetési forrással eddig összesen 312,4 milliárd forint jelzáloghitel-tartozásból fakad ó
hitelintézeti követelés megfizetése alól mentesültek az adósok . A NET programba bekerül t
hiteladósok átlagosan 9,0 millió forint jelzáloghitel tartozás visszafizetése alól mentesültek .

Ez a Kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a legrászorultabbak ellátás a
folyamatosan megoldott legyen . Nem úgy, mint az Ön egykori Kormánya, mely megszüntette
a korábbi otthonteremtési rendszert, és így terelte a devizahitelezés felé a magyar családokat .
Ennek eredményeként a lakossági devizahitelek összege soha nem látott méretet öltött és a
2008-as gazdasági válság idején több százezer magyar család került kilátástalan helyzetbe ,
sokakat a kilakoltatás veszélye fenyegetett . Onök az eladósodottságba, a szegénységbe és a z
utcára taszították az embereket .

Budapest, 2018 . január 31 .
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