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írásbelikérdés

"Esélyegyenlőséget mindenkinek, avagy számíthatnak-e többlettámogatásra az
értelmi fogyatékos gyermeket nevelő szülők?" címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján írásbeli kérdést kívánok intézni Dr. Lévai Katalin esélyegyenlőségi tárca
nélküli miniszter asszonynak, akinek illetékességét a feladat- és hatásköréről szóló
10712001(VII .18.) Korm . rendelet 4. §-ában foglaltak alapozzák meg . A válaszadást
ülésen kívül, írásban kérem megtenni .

Tiszteit Miniszter Asszony!

Mint a hódmezővásárhelyi kistérség országgyűlési képviselőjét és
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármesterét több polgár keres meg
fogadóóráim alkalmával és több olyan szülő jelezte felém azon nehézségeit, hogy
értelmi fogyatékos kiskorú gyermeket nevelnek munka mellett és mindezt teszik oly
módon, hogy ehhez kisegítő állami támogatást nem kapnak . Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város önkormányzata minden, forrásaihoz mérten rendelkezésre álló
segítséget megad az értelmi vagy mozgásszervi fogyatékkal élő, illetve az azokat
nevelő személyeknek .
Az igényelhető emelt szintű családi pótlék és a fogyatékossági támogatás mértéke
sajnos sok esetben a kiadások csak egy kis részét fedezik, ezért hivatalunk
kiegészítő családi pótlékkal, rendkívüli gyermeknevelési és átmeneti segéllyel
igyekszik segítséget nyújtani a rászoruló családoknak .
Hódmezővásárhelyen működik értelmi fogyatékosok nappali ellátását szolgáló
intézmény, melyben enyhe, vagy közepesen súlyos fogyatékos emberek ellátását
biztosítjuk. A halmozottan fogyatékos személyek speciális intézményi ellátása
jelenleg azonban megoldatlan kérdés hazánkban, az értelmi fogyatékos gyermeket
otthon nevelő szülőtől a gyermek ellátása egész napos felügyeletet igényel, így
részükről amellett jövedelemszerző tevékenység, munkaszerzés szóba sem jöhet .
A mozgásszervi fogyatékos, de értelmi képességeikben amúgy teljes személyek
esetében a munkaszerzés és a munkába állás könnyebben megoldható, mivel a
mozgáskorlátozottak egy része nem igényel egész napos felügyeletet, így ellátásuk
mellett az adott szülő munkát tud vállalni .
Azon családoknál és azoknál a szülőknél, akik értelmi fogyatékos kiskorút vagy már
18. életévét betöltött nagykorú személyt nevelnek, ismerve az ellátás és kezelések



egyébként is nagy kiadásokkal járó vonzatait, az állam részéről a legsürgetőbb
feladat volna ezen családokon - a kormány programjában oly sokszor hangoztatott
szociális és jóléti intézkedések keretein belül - mielőbb segíteni .
Összehasonlítva az értelmi fogyatékkal élők ellátását biztosító családok támogatását
a mozgásszervi fogyatékkal élő személyek és azok ellátását adó családok
támogatását, véleményem szerint súlyos aránytalanságok fedezhetők fel . Az előbbi
esetben a munkaviszonyból, így jövedelemtől elesők tekintetében sajnos nem
beszélhetünk jövedelempótló, a jövedelmet kompenzáló állami támogatásról .
Önt mint az esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter asszonyt arra kérem,
tegyen intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a különböző okok miatti fogyatékkal
élő személyek vonatkozásában az említett különbség minél előbb megszűnjék .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Mindezen tényeket alapul véve, kérem, részletesen tájékoztasson arról, hogy milyen
lehetőséget lát arra vonatkozóan, hogy az értelmi fogyatékos gyermeküket - legyen
az kiskorú vagy nagykorú - nevelő szülők esetében a gyermeknevelés ideje, vagy
annak egy meghatározott része beszámításra kerülhet-e a szülők munkaidejébe,
vagy élhetnek-e és ha igen, milyen feltételekkel a korkedvezményes nyugdíj
lehetőségével .
Milyen intézkedések várhatók 2004-ben arra vonatkozóan, hogy az értelmi
fogyatékos embert esetenként egyedül nevelő szülők a jövőben nagyobb figyelmet
és támogatást kaphassanak a központi költségvetésből .

Budapest, 2003 . december 3.
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