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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az interpelláció címe: "Nekünk jövőre is a család lesz az első!" 



Tĺsztelt Miniszteľ Uľ!

A2020-as év költségvetése a családok támogatásának költségvetése lesz. Jövoľe a családok

támogatásáľa ľendelkezésre tillő összeg a2200 milliárd foľintot is meghaladja majd. Ez két és

félszeľes emelkedést jelent 2010-hez képest, amikor csupán 960 milliárd Ířlrint volt erľe a

célľa.

Számunkra a család és a gyermek az első, de az ellenzék nem így gondolkodik, Gyurcsány

Feľenc és a szocialisták mindig csak elvettek a családoktől, az MSZP és a DK meghatároző

politikusai koľmányon és ellenzékben egyaránt a családok ellen szavaztak.

Mi a Fidesz-KDNP-ben azonbana családok megerősítésén dolgozunk, aľra torekszünk, hogy

avágyott gyermekek megszülessenek. Segítséget nyújtunk a családoknak, hogy saját

otthonhoz juthassanak. Bevezettük a családi otthonteremtési kedvezményt, visszaadtuk az

édesanyáknak a harmadik évi gyest, bevezettük azingyenes gyermekétkezést, az ingyenes

tankönyvellátást, a GYED extľát és még sorolhatnám. De tudtuk, hogy itt még nem állhatunk

meg, ezért indította el Miniszteľelnök Úr ahétpontos családvédelmi akcióteľvet, melyek

újabb segítséget jelentenek a gyermeket vállalő magyď családoknak. A hét pontból 4 július 1-

jén elindult, nevezetesen a babav árő támogatás, a CSoK-kĺilcsön kibővített változata, a

jelzáloghitelekhęz nyújtott támogatás bővítése és a nagycsaládosok autóvźsár|ási támogatása.

A böl csődefej l esztés i pro gľam fo lyamatos an zajlik.

Tisztelt Minĺszteľ Úr!

Ma nem csak Magyarcrszágot, de egész Euľópát sújda a népességcscikkenés. Azonban

alapvető célunk, hogy a demogľáfiai kihívásokat ne bevándoľlással kelljen oľvosolni, hanęm

magyar gyeľmekek születésének támogatásával. Tisztelettel kéľdezem, milyen további

intézkedések segítik majd a gyermekvállalást 2020 januárjt,/rol'/

Váľom megtisztelő v álaszźtt!

Budapest, 2019. novembeľ 27.
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Dľ. Selmeczi Gabľiella
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