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országgyűlési képviselő

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kővér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, .valamint az Országgyű lésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Pintér Sándor belügyminiszternek

„Miért hagyják az út szélén az egészségűgyi okból munkára képtelen embereket? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

A hozzám eljutott információk szerint a Balűgyrninisztérium nyomást gyakorol azokra a
munkaügyi kőzpontokra, amelyek álláskeresőket tartanak nyilván, miközben vannak
„betöltetlen” közmunkás álláshelyeik . A munkaügyi kőzpontoknak törölniük kell az
egészségűgyi okból nem foglalkoztatható álláskeresőket a nyilvántartásból, aminek
következtében az érintettek az aktív korúak ellátásától is elesnek .

A mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeres ők
foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016 . évi kormányzati intézkedésekről szóló
kormányhatározat alapján az egészségűgyi okok miatt nem foglalkoztatható álláskeresőket
törölni kell az álláskeresői nyilvántartásból. Csakhogy a közmunkaprogramban való részvéte l
feltétele az álláskeresőként való nyilvántartás .



Kérdéseim :

1. Milyen jogszabályi felhatalmazás alapján törlik a munkaügyi hivatalok a
foglalkoztathatósági szakvéleménnyel alátámasztottan, önhibájukon kívül
munkaképtelen embereket az álláskeres ők nyilvántartásából ?

2. Kaptak-e olyan utasítást a munkaügyi hivatalok, és ha igen, milyen jogszabály i
felhatamazás alapján, hogy törölniük kell az egészségűgyi okból nem foglalkoztatható
embereket a nyilvántartásból, "nem aktív álláskereső" indoklással?

3. Hány embert töröltek eddig ilyen indokkal a nyilvántartásból ?

4. Elindult-e az ígért speciális közmunkaprogram, ha igen, hol, hány ember bevonásával ,
milyen munkakörökben, melyfoglalkoztatók által és milyen id ő tartamban?

5. Milyen alternatív segítséget ad a kormány azoknak az embereknek, akik a
szakvélemény alapján nem foglalkoztathatók, viszont nyilvántartásból való törlés űkkel
a foglalkoztatást helyettesít ő támogatásra való jogosultságuk is megszűnik?

Várom válaszát !

Budapest, 2017 . január 30 .

Tisztelettel,

Szél Bernadett
országgyűlési képviselő (LMP)
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