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részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.(11.24.) OGY határozat 121. § (1)

bekezdése alapján interpellációt kívánok benyújtani

Dr. Kásler Miklós úrhoz, az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszteréhez

,,Milyen intézkedések várhatók a nevelőszülői hivatás népszerűsítése és megerősítése

érdekében?" címmel

Tisztelt Miniszter Úr!

A 2010-es kormányváltás után a FIDESZ-KDNP pártszövetség fontos célja volt, hogy a

sokszor kissé elavult gyermekotthonok helyett minél nagyobb arányban nevelőszülőknél

helyezzük el az érintett gyerekeket, fiatalokat. Az elmúlt években jelentős előrelépés történt

ezen a téren, ma már a gyermekvédelemben részesülő gyerekek, fiatalok kétharmada

nevelőszülőknél él. Amikor erről vitáztunk itt, az Országgyűlésben, az MSZP részéről még az

is elhangzott, hogy azért akarjuk gyermekotthonok helyett nevelőszülőknél elhelyezni az

érintetteket, hogy értékesíteni tudjuk a felszabaduló ingatlanokat. A képtelen vádat

megismételte egy akkor még LMP-s, azóta más pártban politizáló képviselő is, aki különben

sem értette, mit akarunk. Hála Istennek, azóta az élet bizonyította szándékaink helyességét.

A nevelőszülők komoly szolgálatot tesznek nemcsak a gyerekeknek. fiataloknak, de a nemzet,

a társadalom egész közösségének is. Sok örömmel, de sok nehézséggel járó munkájuk



valójában 24 órás szolgálat. Nagy elkötelezettséggel, szeretettel és hivatástudattal végzett

munkájukat köszönet és tisztelet illeti a társadalom részéről. Jó nevelőszülő csak abból lehet,

aki szellemileg és lelkileg is alkalmas rá. Köszönet azoknak az intézményeknek,

közösségeknek és magánszemélyeknek is, akik hozzájárulnak a nevelőszülők szellemi és lelki

gyarapításához: oktatási intézmények, egyházi közösségek, gyermekvédelem területén

tevékenykedő civil szervezetek munkatársainak, tagjainak.

Természetesen azt is tudjuk, hogy a szellemi, lelki alapon kívül szükséges a nevelőszülők

anyagi megbecsülése, támogatása is. Ezt az ellenzéki képviselők is előszeretettel

hangoztatják, már amikor megüti fülüket a ,,nevelőszülő" kifejezés. Pedig az MSZP-SZDSZ

kormányok érdemben nem tettek semmit az érintettekért. A nevelőszülői rendszer egységes

szemléletű rendbetételéig 5500 nevelőszülő közül csak kb. 300 fő nevelőszülő tevékenykedett

foglalkoztatási jogviszonyban, több mint 5200-an nem, közülük mintegy 3200 fönek

semmilyen foglalkoztatási jogviszonya nem volt a jelenlegi ellenzék kormányzása alatt.

Persze a bukott miniszterelnöktől megtudtuk, hogy valójában nem kormányoztak, csak úgy

csináltak, ami olyan emberfeletti erőfeszítés volt számukra, hogy majdnem belehaltak. (Bár ö

kevésbé szalonképesen fogalmazott.) Akkor már 20 éve megoldatlan problémát jelentő

hatalmas előrelépés volt tehát, hogy 2014. január l-től már valamennyi nevelőszülő

foglalkoztatási jogviszony keretében látja el feladatait, így emelkedett a nevelőszülők döntő

többségének a díjazása is, valamint szolgálati időre váltak jogosulttá, ami a későbbi

nyugellátás alapját képezi.

Tisztelt Miniszter Úr! Szeretném kérdezni, hogy:

• Milyen intézkedések várhatók a nevelőszülői hivatás népszerűsítése és megerősítése

érdekében?

Miniszter Úr válaszát előre is köszönöm!

Budapest, 2018. október 9.

/dk__ 
Soltész Miklós
országgyűlési képviselő


