
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Egyes menekültek tartózkodási engedélyének kérdései?" címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Lamperth Mónika Belügyminiszter asszonyhoz . A
kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Belügyminiszter Asszony!

Különleges, mégsem egyedülálló esettel fordulok Önhöz . Mohács városába a délszláv háború
idején ezrével érkeztek menekültek Horvátországból. A városban élő emberek nagyfokú
humanitárius képességükről tettek tanúbizonyságot, amikor menekülő családok százait
fogadták be hosszú hónapokra, sőt évekre, biztos szállást kínálva részükre .
A menekülthullámmal érkezett városunkba Lukity Mirjana három gyermekével . A szigeti
városrészben találtak menedéket, ahol a külvilágtól elzárva éltek . Mivel az édesanya jogairól
nem rendelkezett semmiféle információval, ezért elmulasztotta annak a lehetőségét, hogy
menekültként letelepedési engedélyért folyamodjon . Elegendő feladatot jelentett számára a
család eltartása, amit alkalmi munkákból szerzett minimális jövedelemmel tudott megoldani .
Gyermekei magyarul beszélnek, kapcsolata anyaországával teljesen megszakadt . A házat,
ahol éltek lerombolták, családját elveszítette. Legkisebb gyermeke Lukity Anna már
Magyarországon született 2000-ben .
Az édesanya legnagyobb problémája, hogy csupán ideiglenes letelepedési engedéllyel
rendelkezik, az pedig még az alapvető egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére sem
jogosítja fel a családot. Szeretne bevándorlási engedélyt kapni, de azt többszöri próbálkozása
ellenére sem sikerült megszereznie . Miután állandó tartózkodási engedéllyel nem rendelkezik,
ezért a szociális és gyermekvédelmi törvény szerint megjáró ellátásokban sem részesülhetnek .
Akut problémát jelent a legkisebb gyermek súlyos betegsége . A kislány tavaly október óta
felső-légúti betegségben szenved . A végleges gyógyulás csak műtéti beavatkozással volna
elérhető, ami TB ellátottság hiányában reménytelennek tűnik . Az édesanya 18 .600 forint
összegű rendszeres önkormányzati segélyből, valamint alkalmi munkából származó szerény
jövedelméből tartja el gyermekeit, ami a műtét költségeinek megfizetését elérhetetlenné teszi
számára. A műtéti beavatkozás hosszú késedelme következtében olyan szövődmények léptek
fel, amely a kislány szívére húzódott, ez további komplikációkat szülhet. Amennyiben
hosszadalmasan késik a műtéti beavatkozás, az akár a kislány életébe is kerülhet .
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Tisztelt Miniszter Asszony!

Mit tehet az édesanya jelenlegi szorult helyzetében?
Hogyan szerezhetne a lehető legrövidebb úton állandó tartózkodási engedélyt? - állandó
jövedelemmel nem rendelkezik

Adható-e felmentés - különösen indokolt esetben - a jogszabály alkalmazása alól, mely
szerint az ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező polgárok nem részesülhetnek
ingyenes egészségügyi ellátásban?

A kislány súlyos állapotára való tekintettel várom sürgős válaszát!

Budapest, 2004 . március 8 .
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