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Országgyűlés Hivatala

Irományszám :

Érkezett: 2006 NOV 3 q•

A Házszabály 91 .§(2) bekezdése alapján kérdést kívánok feltenni

Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszternek

„A gyámhivatal és a szociális igazgatás kistérségi társulásokra épülő átszervezése során
figyelembe veszik-e az ügyfelek érdekeit, azaz megmaradnak-e a tiszaföldvári és a
martfűi ezen hatásköröket ellátó szervek?"
címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek Miniszter úrtól, azért tőle, mert e tárgykörben a kormány
tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter úr!

Tapasztalatom szerint a lakosság nagy többsége egyetért a közigazgatásban foglalkoztatottak
létszámának csökkentésével, de elvárja, hogy ügyintézése során ne kelljen többet utazni,
várakozni. Ennek veszélye pedig fennáll, mert a kistérségi, többcélú társulásokra épülő
átszervezések - konkrét helyzeteket nélkülöző - uniformizált végrehajtása ide vezethet .

Az gyámhivatal és a szociális igazgatás átszervezése során is számolni kell ezekkel a
problémákkal. A most folyamatban lévő törvénymódosítás ui . kormányzati felhatalmazást ad
a gyámügyi és szociális hatásköröket ellátó szervek kijelölésére . Azt még nem tudni ; hogy a
kijelölést megelőzően kikérik-e majd az érintettek véleményét, de a többi területen elindult
közigazgatási átszervezések ilyen jellegű tapasztalata kedvezőtlen .

Remélhetőleg nem csak sémákban gondolkoznak, azaz nem kizárólag a kistérségi, többcélú
társulás központja, illetve jegyzője lehet ezen ügyekben az eljárásra illetékes . Különösen ott
kell ezt megfontolni, ahol ún . két-, vagy többpólusú kistérségről van szó .

Választókerületemben Tiszaföldvárt és Martfűt illetően pontosan ez a helyzet .
A Kunszentmártoni Kistérség (társulás) központja Kunszentmárton, de legnagyobb települése
a 25 km távolságra lévő Tiszaföldvár . Tiszaföldvár Cibakháza és Nagyrév esetében is ellátja a
gyámhivatali feladatokat, így 18000 embert érintene kedvezőtlenül a távolabbi, rosszabb
közlekedési viszonyok közötti bejárás és a vélhetően hosszabb várakozás, személytelenebb
ügyintézés .

Írásbeli kérdés



Martúi a Szolnoki Kistérség déli részén Rákócziújfalut is beleértve 10000 lakost érintően
látja el ezeket a feladatokat . A Városi Gyámhivatal ügyirat forgalma egy év alatt 720 db, a
Népjóléti Irodáé pedig 4500 db . Amennyiben Szolnokhoz csatolnák ezen funkciókat zsúfolt
járatokon 20 km-t kellene utazni az ügyfeleknek, nem is beszélve a várakozásról. Szolnok már
így is 13 településen végez hasonló feladatokat és az átszervezés után 120000 lakosra bővülne
az ellátásban érintettek száma. Márpedig ezek az ügyfelek a legérzékenyebbek, az utazás
gondja, a személytelen ügyintézés és az eljárás elhúzódása itt súlyos következményekkel
j árhat .

Amennyiben a kormány nem ragaszkodna mereven a kistérségekhez (társulásokhoz) igazodó
átszervezésekhez vagylagosan is felmerülhetne Tiszaföldvár, illetve Martfű gyámügyi,
szociális feladatokra való kijelölése, mivel szomszéd települések . Különösen, ha mindezt a
közigazgatás többi területén várható átszervezésekkel is számolva, egymás között értelmesen
elosztva, megegyezve tehetnék meg .
Kérem, hogy a fentieket érintő átszervezések során kérjék ki az érintettek véleményét és
legyenek tekintettel a helyi sajátosságokra!

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2006 . november 29 .

Farkas Imre
országgyűlési képviselő
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