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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Székely Sándor (független)

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani
Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hány kiskorú gyermek került gyámhivatali
gondozásba a kilakoltatások miatt?"

Tisztelt Miniszter Úr!
Az Orbán-kormány 2018-ban meghirdette a Családok évét, miközben gyermekes családok kerültek
utcára. 2018-ban az ellenzék benyújtotta azt a törvénymódosító javaslatot, amelyet a Város
Mindenkié csoport kezdeményezett, és amely biztosítaná a gyermekes családok hajléktalanná
válásának a megelőzését. A törvénymódosítás szerint a települési önkormányzatok kötelezettsége
lett volna, hogy megfelelő együttes elhelyezést biztosítson a kilakoltatás által fenyegetett vagy
lakhatásukat elvesztett, helyi kötődésű gyermekes családoknak számára. Ezen kívül a javaslat– az
önkormányzati bérlakások és a lakáshiteles ügyek esetében – már a lakáskiürítés bírósági
elrendelését is megtiltotta volna abban az esetben, ha az gyermekes családok elhelyezés nélküli
kilakoltatásához vezetne. Ezt Önök a Családok évében, egyszerűen lesöpörték az asztalról, tették
mindezt 3 alkalommal.
Orbán Viktor, miniszterelnök idei évérétkelőjében ismét olyan hangzatos ígéretet tett, hogy „fel
fogjuk számolni a szegénységet Magyarországon”, illetve "lesz mindenkinek munkája, lesz
mindenkinek otthona, lesz minden gyereknek bölcsőde, óvoda, iskola".
Tisztelt Miniszter Úr!
A fentiekre tekintettel az alábbi kérdésekre várom válaszát:
- Az április 30-án lejáró kilakoltatási moratórium után hány család vagy fő vár kilakoltatásra?
- Ebből hány a devizahitel és hány a közüzemi tartozás miatt kilakoltatásra váró család?
- Hány gyermekes család?

- A tavalyi évben kilakoltatott gyermekes családoknak mi lett a sorsa?
- A tavalyi évben kilakoltatott gyermekes családok közül hány család maradhatott egyben, hány
kiskorú gyermek került gyámhivatali gondozásba az eljárás miatt?
-Miként kívánja az Orbán-korány megszüntetni azt az anomáliát, amely szerint hiába tiltja a
gyerekvédelmi törvény, hogy anyagi vagy lakhatási okok miatt szakítsák el a gyerekeket szüleiktől,
a gyámhatósági gyakorlat mást mutat.
Várom mielőbbi válaszát!
Budapest, 2019. február 11.
Üdvözlettel,
Székely Sándor
független országgyűlési képviselő
(Magyar Szolidaritás Mozgalom)
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