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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr . Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Orszag l 14NM

Irominy ? , LC 1 AZGZ

Érkezett : 2QQS NOV 0 8.

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 91 .§(2) bekezdése alapján kérdést kívánok feltenni

Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszternek

„A munkaügyi központok régiós illetve kistérségi átszervezése során figyelembe veszik-e
az ügyfelek érdekeit, azaz megmarad-e a martfűi iroda?"

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek Miniszter úrtól, azért tőle, mert e tárgykörben a kormány
tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr!

Tapasztalatom szerint a lakosság nagy többsége egyetért a közigazgatásban foglalkoztatottak
létszámának csökkentésével, de elvárja, hogy ügyintézése során ne kelljen többet utazni,
várakozni .
Ennek veszélye pedig fennáll, mert a régiós átszervezések a legtöbb esetben maguk után
vonják a megyei szervezetek létszámának csökkentését, amit úgy lehet elkerülni, ha a
megyeszékhelyre koncentrálják a korábban leosztott feladatokat . Ugyancsak ide vezet a
kistérségi átszervezések -konkrét helyzeteket nélkülöző- uniformizált végrehajtása .

A munkaügyi központok átszervezése során is számolni kell ezekkel a problémákkal .
A minisztérium természetesen meghatározhatja azokat az elveket, szempontokat, amelyekkel
mindez kezelhető . Az alábbi szituáció bemutatásával a magam részéről ehhez kívánok
hozzájárulni .

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Szolnoki Kirendeltség részeként 1999 . óta működik a
martfűi iroda. Létrehozása bölcs döntés volt, mert így gyakorlatilag „helyben" megoldható a
martfűi, tiszaföldvári, cibakházi és mezőhéki munkanélküliek ellátása, másrészt irodaként is
nagyobb ügyfélforgalmat bonyolít le, mint a szomszédos kirendeltségek (Kunszentmárton,
Mezőtúr). Az együttműködési kötelezettségek gyakoriságát figyelembe véve ui . 2006. első
félévében Martfű 4406, Kunszentmárton 3674, Mezőtúr pedig 4110 esetben látott el
regisztrált munkanélkülit. Az átszervezések során mégis rendre felmerül, hogy szükség van-e
erre az irodára . Ez a szándék hol felerősödik, hol elhalványul, nem tudni kik és milyen
indokkal fognak dönteni létéről. Egyáltalán: elvi döntés vagy racionális megfontolások
fogják-e vezérelni a döntéshozókat .

írásbeli kérdés



Nézzük milyen alternatíva kínálkozik, és az mivel járhat :
A mindent uralónak tűnő kistérségi elv alapján a Szolnoki és a Kunszentmártoni Kistérségek
határán lévő iroda ügyfeleinek településenkénti szétszedése jöhet szóba . Így a martfűi
munkanélküliek Szolnokra, a tiszaföldváriak, cibakháziak Kunszentmártonba járnának .
Következmények :
1 ./ Martfűről félévente 520 ügyfél utazna Szolnokra 1302 alkalommal, alkalmanként 2 óra
utazási időt, és 896 000Ft útiköltséget igénybe véve .
2 ./ Tiszaföldvárról félévente 1140 ügyfél utazna Kunszentmártonba 2505 alkalommal,
alkalmanként 2 órával többet mint most, és a jelenleginél 1308 000 forinttal több útiköltséget
felhasználva.
3 ./ Cibakházáról félévente 611 ügyfél utazna Kunszentmártonba 1261 alkalommal,
alkalmanként 1,5 órával többet mint most, és a jelenleginé1348 000 forinttal több útiköltséget
felhasználva.
4./ A 2006 . első félévi adatokat egy évre kivetítve és összesítve :
- 2271 ügyfél járna rosszabbul, mert egy év alatt 9500 órával többet töltenének utazással,
- az éves utazási költség meghaladná az 5,1 millió forintot, amit az ellátottaknak kellene
megelőlegezni, majd a munkaügyi szervezetnek kifizetni .

5 ./ Néhány nem számszerűsíthető egyéb szempont a jelenlegi iroda megtartása mellett :
- közvetlenebb a kapcsolat az ügyfelekkel, munkáltatókkal és az önkormányzatokkal,
- az irodában jelenleg néhány ügyintéző elvégzi a teljeskörű szolgáltatást és ellátást az
ügyfelek részére, míg a kirendeltségeken járulékos létszámokkal, költségekkel teszik ezt .

6./ Érvek az iroda megszüntetése mellett : értékesíteni lehetne a központ tulajdonában lévő
martfűi épületrészt és teljesülne azok álma akik a kistérségi elv fanatikusai .
7./ Mindent egybevetve egyértelműen az iroda fenntartása mellett szólnak nyomós érvek .

Tisztelt Miniszter úr !

Választókörzetem e témában érintett lakói érdekében kérem, hogy az átszervezések során a
minisztérium az ügyfeleket és a költségvetést ne terhelje meg feleslegesen! Határozzanak meg
olyan elveket, szempontokat, amelyek az irracionális megoldásokat kizárják!
Bízhatunk-e abban, hogy a józan megfontolásokra tekintettel ezután is fennmarad a martfűi
iroda?

Tisztelettel várom válaszát!

Farkas Imre
országgyűlési képviselő

Budapest, 2006 . november 07 .
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