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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Mikor indul külön program, hogy a közigazgatásban gyakorlatot szerzett

emberek munkát találjanak a harmadik szektorban, a civil és nonproFt

szervezetek, önkormányzatok körében?' címmel a Házszabály 91 . S-a alapján kérdést

kívánok benyújtani Kiss Péterhez, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

A 2003. október 8-ai kormányülést követően sajtótájékoztatót tartott Gál J . Zoltán

kormányszóvivő . Mint elmondta, a kormány jövőre takarékosságot hirdet, s ennek jegyében a

minisztériumokban és a hozzájuk kapcsolódó igazgatási és háttérszervezeteknél 10 százalékos, a

központi közigazgatási szervek területi és helyi költségvetési szervezeteinél 6 százalékos

létszámleépítést kell végrehajtani . Ezzel összefüggésben a kormányszóvivő kijelentette: „Külön

program indul arra vonatkozóan, hogy a közigazgatásban gyakorlatot szerzett, képzett emberek

munkát és hivatást találjanak a most fejlődésnek indult harmadik szektorban, vagyis a civil és

nonprofit szervezetek, önkormányzatok körében?"

Kérdéseim a Miniszter Úrhoz :

Mire alapo~~ák agyon elképelésüket hogy Magyarországon most indultak fjIt snek a civil és nonprofit

szerve,-erek?

Pontosan mikortól indul program a kö,Ziga~gatásból a s oczalista-szabad demokrata kormány által

elbocsátott mintegy nyolcezer kö~tisZtviselő réstiére, hogy ők munkát és hivatást talá javak a.Z ún.

harmadik s ektorban, a civil és nonprofit s erve,etek, önkormány atok körében?

Hány forintot szán a kormány a fenti program finans#ro~ására?

K/6254 .

Írásbeli kérdés



A Költségvetési törvény tervesetének pontosan melyik során található a fenti program támogatására

elkülönített öss eg?

A5,, előkés,,ítés mely s akas ában van a fenti program?

Mikö ben a . önkormány.Zatokat mintegy ötvene,er fő elbocsátására kényszeríti a 2004-es leépítés

költségvetési, komolyan gondok -e Önök, hogy a mínisZMnumokbó1 és a ho.Zdjuk kapcsolódó

kó onti igazgatási és háttérsZermZetekből elbocsátott sok e.er kó tis,,tviselő a ~Z önkor 6inyZatokná1

talál majd munkát és hivatást?

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2003 . 11 . 03 .
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