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Dr. Szél Bernadett asszony részére
országgyűlési képviselő

Budapes t
Széchenyi rakpart 19.
1358

Válasz dr. Szél Bernadett (LMP) 1(/1209 .
számú, „Háпyaп kerültek ki а téli

közmunkaprogram képzéseiben résztvevők

közül az elsődleges munkaerőpiacra, és mit

tervez idén télen а Kormány?” címen
benyújtott írásbeli kérdésére

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi OVI. tőrvény 42. § (9) bekezdése alapján „Нáпуап
kerültek ki а téli közmunkaprogram képzéseiben résztvevők közül az elsődleges
muпkaerőpiacra, és mit tervez idén télen а %rmáпу?» címmel benyújtott, 1(/1209. számú
írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

А 2013-2014. évi téli átmeneti kőz foglalkoztatási program keretében 99 .571 fó került képzési
programba, amelyet 92 .912 fő (93,3%) fejezett be sikeresen. А képzésekből kikerültek közül
2014. szeptember 7-ig az elsődleges munkaerő-piacon 14.965 fő (16,11%) helyezkedett el.
А 2014-2015 . évi téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezése már folyamatban
van. Ennek során а közfoglalkoztatói, valamint а munkaerő-piaci igények alapján olyan
foglalkoztatást elősegítő képzéseket tervezünk, amelyekkel а hátrányos helyzetű álláskeresők
nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyei növelhetők, а közfoglalkoztatási
programok pedig eredményesen megvalósíthatók. А képzési programok megvalósításához а
ТАМОР 2 . 1 .6 „Újra tanulok'' projekt biztosít forrást, amelyb ő12014. december 1 je és 2015 .
március 31-e között mintegy 30.000 fő képzése valósítható meg .
А munkaügyi központok felmérései alapján megállapítható, hogy а munkaerő-piaci képzési
igények elmozdultak az OI З-s képzési irányok felé . Mindemellett az alapkompetencia-
képzésben részt vetteknek lehetőséget kívánunk teremteni, hogy ráépülő szakmai képzések
eredményeként tovább javuljanak elhelyezkedési esélyeik.

Budapest, 2014. szeptember „ ^t, "
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Kövér László úr részér e
az Országgyűlés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2. melléklet 43 .
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr . Szél Bernadett

(LMP) országgyűlési képviselő „Hányan kerültek ki а téli közmunkaprogram képzéseiben
résztvevők közül az elsődleges munkaerőpiacra, és mit tervez idén télen а Korтáпy? " című,
K/1209. számú, írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2014 . szeptember „)( А ,”

Tisztelettel :

Dr

	

tér Sándor

1051 Budapest, József Attila u . 2-4 . Telefon : (06 1) 441 1717 Fax: (06 1) 441 1720 E-mait : miniszter@bm .gov.hu


	page 1
	page 2

