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A K/13741 . számú írásbeli kérdésre Varga Mihály miniszter úr nevében és megbízásából, a
következő választ adom :

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény (a továbbiakban :
Szoc. tv.) alapján csak azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát kel l
megszüntetni, akiket az állami foglalkoztatási szerv - neki felróható okból - törölt a z
álláskeresők nyilvántartásából, amennyiben az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak, ne m
szüntethető meg semmilyen esetben sem aktív korúak ellátására való jogosultsága .
Az állami foglalkoztatási szerv nevében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok
foglalkoztatási osztályai részére olyan utasítás kiadására nem került sor, miszerint az
egészségügyi okból nem foglalkoztatható embereket töröljék a nyilvántartásból .
A szociális törvény alapján, az aktív korúak ellátása keretében, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás biztosítható azon személyek részére, akiknek egészség i
állapota nem haladja meg az 50%-os mértéket, illetve vakok személyi járadékában vag y
fogyatékossági támogatásban részesülnek .
Az alapszolgáltatások megszervezésével tehát az állam és a települési önkormányza t
segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükbe n
önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukbó l
vagy más okból származó problémáik megoldásában .
A speciális közfoglalkoztatási pilot program 2016 . július 1-jén került elindításra 5 hónapos
idő tartamra, 4 megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya ,
Zala), 11 helyszínen, mindösszesen 300 f ővel . A program végrehajtására önkormányzati
nonprofit gazdasági társaságoknál, illetve települési önkormányzatoknál került sor. ' A
programban résztvevők az állapotuknak megfelelő egyszerű , rövid időn belül elsajátítható ,
betanított munkafeladatokat (pl . : egyszerű összeszerelési tevékenység, csomagolás ,
textilipari, bőripari tevékenységek, dobozhajtogatás, stb .) végezhettek. A program sorá n
törekedtünk arra, hogy az egyénre szabott szolgáltatások (munkaerő-piaci, szociális és
egészségügyi) és az egyidej ű foglalkoztatás egy programban megvalósuló, komple x
fejlesztő csomagként biztosítsa a bevont személyek problémáinak hatékony kezelését ,
felzárkózásuk el ősegítését .

A pilot program kért adatait az 1 .sz. melléklet tartalmazza .

Budapest, 2017. február „Xl?” .

Melléklet :
1 .sz. melléklet
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1 .sz . mellékle t

A 2016. évi speciális közfoglalkoztatási pilot program adata i

S .szám Megye Járás Település Közfoglalkoztató
Vállal t
létszám

(fő )
Tervezett tevékenysé g

1 Zala Nagykanizsai Nagykanizsa VIA Kanizsa Nonprofit Kft . 25
Faipari tevékenységek elvégzése (padok felújítása ,

karbantartása, buszvárók karbantartása, drótfona t
készítése, városi kerékpárok karbantartása) .

2 Zala Nagykanizsai Nagykanizsa
FuturUs-Pannonia Nonprofi t

Kft .
50 Kertészeti tevékenység, zöld terület karbantartás i

feladatok elvégzése .

3 Baranya Komlót Komló
Komló Város önkormányzata

Városgondnokság 25
Papír és kartonhajtogatás, kézzel készíthet ő fa
tárgyak készítése (csiszolás, fafaragás, stb .)

4
Borsod-Abaúj -

Zemplén
Ózdi Arló

Arló Nagyközsé g
önkormányzata

20
Hulladék textil feldolgozása (foltvarrás, rong y
lábtörl ő k, szőnyegek készítése), lombseprű é s

speciális seprűnyél gyártás a
S Borsod-Aba úJ Ózd i

Zemplén
Ózd ózdi Városüzemeltető 20 Irattartó tasakok hajtogatás a

6
Borsod-Abaúj

Zemplén
Miskolci Felső isolta Felsőzsolca GAMESZ 20

Irattartó tasakok hajtogatása, papírdossziék é s
dobozok hajtogatása, italos zacskók ragasztás a

7
Borsod-Abaúj

Zemplén
Miskolci Harsány Harsány önkormányzat 20 Irattartótasakok,dobozok hajtogatása ,

vasszőseprű készítés e

8
Borsod-Abaúj -

Zemplén
Sárospataki Sárospatak

Sárospatak Váro s
önkormányzata

20
Seprükészités, munka ruha mosása, szárítása ,

vasalás a

9
Szabolcs-Szatmár-

Berég
Nyírbátori Pincse Pincse Község Önkormányzata 20 Utcanévtábla készítés, zászló varrá s

10
Szabolcs-Szatmár-

Bereg
Nyíregyházi Nyíregyháza NYÍRVV Nponprofit Kft 40

Fa ágyásszegély gyártása, befő tt sapka el őállítása,
szemüveg törl őkendő készítése, csomagolás a

11
Szabolcs-Szatmár-

Bereg
Kisvárdai Tornyospálca

TornyOspálca Község
önkormányzat

20 Drótfonás,sporthálófonása (a kapuk mögé) ,
varrás - zászlók készítés e

12
Szabolcs-Szatmár-

Bereg
Záhonyi Tisiaszentmárton

Tlszaszentmárton Közsé g
önkormányzata

20

Az mg. program keretében megtermelt zöldsége k
csomagolása, dobozkészítés a közfoglalkoztatá s

keretében el őállított alma léhez, cirokseprű
készítése, kosárfonás, ládagyártás

300
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