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Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésrő l szóló 2012. évi

OVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló

10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánunk benyújtani a

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6 .) Korm. rendelet 48 .§ 3., 5 .

pontja szerinti feladatkörében eljáró Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériumot vezető
miniszterhez ,

„Mennyi a betöltetlen védőnői állás Borsod Abajúj Zemplén megyében? »
címmel . A választ írásban kérjük.

Tisztelt Miniszter Úr !
A védőnői szolgálatok nagyon fontos szerepet töltenek be a gyermeket vállaló és nevel ő
családok támogatásában . Kiemelkedő munkájuk sajnos nincs kellően megbecsülve. Bérük

jelentősen elmarad a szakellátásban dolgozó más felsőfokú végzettség ű munkatársaikhoz képest .

A védőnők évek óta tiltakoznak az ellen, hogy a kormány semmibe veszi a problémáikat. Emiatt

az elmúlt hetekben védőnők százai fordultak az országgyűlési képviselőkhöz, igazságtalannak és

elfogadhatatlannak tartják ezt a helyzetet .
Emiatt is egyre növekszik a betöltetlen véd őnői állások száma, sokszor éppen a legrosszabb

helyzetű térségekben . A védőnő i ellátás nélküli településeken általában éppen a leghátrányosab b

helyzetű gyermekek és családjaik nem jutnak így hozzá szükséges információkhoz, személyes
segítséghez, amivel segíthetnék gyermekeik megfelelő fejlődését .
Mindezek miatt kérdezzük Miniszter Úrtól :
• A megyében mennyi betöltetlen a védőnő i állások száma? (Ebb ől mennyi a területi és

mennyi az iskolai?) Miként aránylik a betöltetlen állások száma a megye teljes véd őnő i
szolgáltatásainak számához? Miként alakult mindez 2014-2017 között az egyes
években?

• A megyében mennyi a tartósan helyettesített véd őnői állások száma? (Ebb ő l mennyi a
területi és mennyi az iskolai?) Miként aránylik a tartósan helyettesített véd őnői állások
száma a megye teljes véd őnői szolgáltatásainak számához? Miként alakult mindez
2014-2017 között az egyes években ?

• Mit tesz a kormány annak érdekében, hogy csökkenjen a betöltetlen véd őnő i körzetek
száma, hogy növeljék az egyenlő esélyű hozzáférést ?

• Mikor és hogyan rendezik a véd őnők által is tömegesen jelzett bérfeszűltséget?
Várjuk megtisztelő válaszát !
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