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Iktatószám : NG M/1 8053/2013 Válasz a W11858. számú írásbeli kérdésre :
„Mi az oka a foglalkoztatási szövetkeze t
létrehozásának támogatására kiírt pályáza t
határideje és a pályázati kiírás módosításának? ”

Dr. Szél Bernadett
országgyű lési képviselő

Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony!

A KI11858 . számú írásbeli kérdésre Varga Mihály Miniszter Úr nevében é s
megbízásából az alábbi választ adom .

Az Új Széchenyi Terv keretében „Szociális gazdaság fejlesztése – Foglalkoztatás i
szövetkezet létrehozásának támogatása” címmel 2013 . április 11-én jelent meg
pályázat azzal a céllal, hogy a szövetkezetekrő l szóló 2006. évi X. törvény
módosításával 2012 áprilisában életre hívott új szociális szövetkezeti forma, a
foglalkoztatási szövetkezet megalakításához támogatást biztosítson . Az új jogi forma
szabályozása a foglalkoztatási szövetkezet taglétszámát az általános szabályoktó l
eltérően legalább 500 főben határozza meg, továbbá kötelező előírás egy országos
nemzetiségi önkormányzat tagként történő részvétele a szövetkezet működésében .

Az új jogi formában létrejövő szervezetekkel szembeni elvárás a kirekesztettséggel ,
szegénységgel és egyéb munkaerő-piaci hátrányokkal küzd ő etnikai, nemzetiségi
kisebbségben élő emberek munkaerő-piaci jelenlétének erősítése, tartós
foglalkoztatásának előkészítése. Ennek érdekében a pályázat a foglalkoztatás i
szövetkezet létrehozásán, m űköd őképessé tételén túlmenően támogatja a
foglalkoztatási szövetkezetbe tagként belépő, munkaerő-piaci szempontbó l
hátrányos helyzetű tagok felkészítését a szövetkezetben történ ő együttműködésre.

A pályázat benyújtására, ezért a foglalkoztatási szövetkezet létrehozását vállaló
országos nemzetiségi önkormányzat kapott lehetőséget a szövetkezethez tagkén t
csatlakozó hátrányos helyzetű, munkanélküli célcsoport-tagok felkészítésébe n
együttm űködő állami foglalkoztatási szervvel, és a társadalmi felzárkózást, valamint
a hátrányos helyzetűek képzettségét és kompetenciáit segítő felnőttképzéseket
biztosító központi költségvetési szervvel együtt .

Az Országos Roma önkormányzat elnöke 2013 áprilisában levélben jelezte a
szaktárca számára, hogy a pályázaton indulni kíván, egyben kérelmezte a benyújtás i
határidő egy hónappal történő meghosszabbítását .



A kérést a szaktárca támogatólag közvetítette a Nemzeti Fejlesztési Ügynöksé g
számára . A pályázat benyújtási határideje így 2013 . június 30-ra módosult.

Az Országos Roma önkormányzat 2013 júniusában kezdeményezte továbbá, hogy a
2011 . évi CLXXIX. törvényben szabályozottak szerint testületi formában m ű ködő
nemzetiségi önkormányzat a pályázatban meghatározott szervezetfejlesztési felada t
ellátására a 2011 . évi CLXXIX. törvény 92 .§ d) pontja szerint létrehozott intézményt
vagy non-profit gazdasági társaságot vonhasson be .

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás
további módosítása lehetővé tette, hogy az országos nemzetiségi önkormányzat
országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervet vonjon be a
megvalósításba. A módosítás a széleskörű egyeztetési kötelezettségek
idő igényessége miatt két részletben történt. Először a benyújtási határidő további ,
július 30-i határidejű hosszabbítását lehetővé tevő közlemény jelent meg
2013. június 28-án, majd a pályázati kiírás módosítása 2013 . július 11-én , amely az
országos nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervének bevonását lehet ővé
teszi néhány kisebb, technikai jelleg ű pontosítás mellett .

A fejlesztés eredményeképpen létrejövő foglalkoztatási szövetkezetnek a hátrányo s
helyzetűként belépő tagok munkaerő-piaci helyzetének tartós javítását kel l
biztosítania. Bízunk abban, hogy az új jogi forma a munkaer ő-piaci hátrányok
leküzdéséért tenni akaró országos nemzetiségi önkormányzat számára hatékony
működési modell kialakítását teszi lehetővé, és tömeges foglalkoztatást biztosí t
hátrányos helyzetű nemzetiségi tagjai számára .

Budapest, 2013 . augusztus

Tisztelettel;

Cár . ' Cséfalvay- Zoltán
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