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tárgy: írásbeli kérdé s

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnök e
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24. )
OGY határozat 124 . § (1) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok benyújtani
Pintér Sándorhoz, a belügyminiszterhez
„Mi a terve a Kormánynak a kísér őnélküli menedékkérőgyermekek elhelyezésér e
vonatkozóan afóti Gyermekközpont bezárása után? "

címmel .
Tisztelt Miniszter Úr!
Tavaly decemberben kihirdetésre került a 528/2017 . (XII . 29.) kormányrendelet, amely alapján
a fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jöv őbeni
helyszínei kijelölésre kerültek Zalaegerszeg, Kalocsa, Budapest II . kerület, Aszód valamint
Hévízgyörk területein .
A fóti Gyermekközpontban jelenleg lakó gyermekek elköltöztetésével kapcsolatban az alább i
kérdéseket szeretném feltenni :
1. Pontosan milyen módon kívánja a Kormány biztosítani, hogy a menedékkér ő és nemzetközi
védelemben részesül ő kísérő nélküli gyermekek olyan elhelyezési körülményekbe n
részesüljenek a Károlyi István Gyermekközpont bezárását követ ően, amely megfele l
Magyarország jogi kötelezettségeinek mind a magyar jog, mind az uniós jog alapján ?
2. Jelenleg hány menedékkér ő gyermek részesül a Károlyi István Gyermekközpont ellátásában ?
3. A sajtóban megjelent hírek szerint Kubatov Gábor és Sztán István arról számolt be Aszódo n
2017. október 17-én kedden, hogy a Kormány mégsem Aszódon kívánja elhelyezni a
menedékkérő és nemzetközi védelemben részesül ő kísérő nélküli gyermekeket. Az 528/2017.
(XII. 29 .) Korm. rendelet alapján azonban egyértelm űen kiderül : a menedékkérő és
nemzetközi védelemben részesül ő kíséri nélküli gyermekeket Aszódon és Hévízgyörkön
kívánják elhelyezni. Kérem, tegye egyértelművé, hogy a fent említett nyilatkozat vagy a
vonatkozó kormányrendelet-e az irányadó a Kormány szándékát illet ően a menedékkérő
gyermekek elhelyezésének ügyében !
4. Milyen szolgáltatások lesznek elérhetőek a menedékkérő gyermekeknek új gondozás i
helyükön? Ezeket pontosan mely szervezetek nyújtják majd? Továbbra is biztosított lesz-e a
jelenlegivel megegyez ő módon a civil szervezetek hozzáférése a menedékkér ő és nemzetközi
védelemben részesül ő kísérő nélküli gyermekekhez? Milyen módon biztosítja a Kormány,

hogy a külföldi gyermekek az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 28 . cikkében garantált
megfelelő színvonalú oktatásban részesülhessenek ?
5. Van-e konkrét céldátumokat tartalmazó terv a Károlyi István Gyermekközpont bezárására é s
az új gondozási hely kijelölésére, esetleges létrehozására ?
6. Milyen módon kívánja a Kormány biztosítani, hogy az új gondozási helyen szakképzet t
nevel ők foglalkozzanak a gyermekekkel? Milyen módon kerül kiválasztásra, hogy k i
dolgozik majd az új gondozási helyen? Mikor és milyen módon nevezik ki az új gondozás i
hely igazgatóját, amennyiben a gondozási hely gyermekotthon lesz ?
7. Milyen módon biztosítja a Kormány, hogy a kísérő nélküli gyermekek jövőbeni
elhelyezéséül szolgáló településeken (legyenek akár gyermekotthonban, akár
lakásotthonokban) a helyi lakosság megfelel ő tájékoztatásban részesüljön a gyermekek ot t
történ ő elhelyezése el őtt annak érdekében, hogy ne egy ellenséges, hanem egy megfelel ően
befogadó környezetben nevelkedhessenek a gyermekek ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2018 . február 14 .

Szelényi Zsuzsanna
Független országgyűlési képviselő

