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"Lesz-e forrás a gyermekszegénység csökkentésére akkor, amikor a munkaerőpiaca
álláshelyek száma stagnál, a munkanélküliség meghaladta a 7,5 %-ot, a köz- és
versenyszférában felgyorsult a létszámleépítés, és a pénzromlás előrejelzések szerint
kétszámjegyű is lehet?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Dr . Veres János pénzügyminiszter úrhoz .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Gyurcsány Ferenc évértékelő beszédében a Parlamentben a következőket mondta : „Az
a cél, hogy megtörjük a szegénység átöröklésének láncolatát, hogy a gyermekszegénység ma
közel 20 százalékot megközelítő förtelmes és mondjuk úgy, szégyenteljes rátáját 2013-ig -
nagyjából egynegyedével - 15 százalékra csökkentsük .." .

A Miniszterelnök által felvázolt első zászlóshajó azt mondja, hogy minden harmadik
gyermek nehézsorsú, szegény családba születik. A hazai statisztikai adatok szerint csupán a
17 év alatti gyermekek több mint 13 százaléka él olyan családban, ahol senki sem dolgozik .
De a statisztika további számadatai azt is mutatják, hogy 2005-ben az összes eltartott
gyermekből 450 ezer ún . mélyszegénységben élt . A KSH által meghatározott létminimum
alatt 850 ezer gyermek vegetációs körülmények között éli mindennapjait . A számadatokból az
is látható, hogy a térbeli különbségek település típusonként is eltérőek . 2004-2005-ös adatok
ismeretében a budapesti népesség 8 százaléka szegénységben élt . A községekben ez az arány
majdnem a háromszorosa, mert meghaladta a 23 százalékot .



Tisztelt Miniszter úr!

A fentiek alapján kérdezem Miniszter Urat, hogy lesz-e évenkénti ütemezettségű és
meghatározott mértékű forrás a gyermekszegénység csökkentésére? A munkanélküliség
folyamatos emelkedésének megakadályozására van-e koncepcionális elképzelés a Nemzeti
Fejlesztési Tervben? Milyen segítséget tervez nyújtani a kormány a legnehezebb helyzetben
lévő családoknak? Segélyezés helyett lesz-e esélye ezeknek a családoknak kitörni jelenlegi
nyomorúságos helyzetükből?

Várom válaszát .

Budapest, 2007 . március 27.
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