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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Valójában mekkora mértékű munkanélküliség várható?” címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdaság i
miniszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

A szociális és munkaügyi kormányzat becslése alapján mintegy 100 ezer f őt fog érinteni
hazánkban hosszabb - rövidebb időintervallumban, a világgazdaságban érzékelhető recesszió
foglalkoztatásra gyakorolt hatása. Ennek enyhítésére az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány (OFA) 2009 januárjában, három támogatási programot indított el az „átmenet i
gazdasági visszaesés foglalkoztatási hatásainak mérséklésére” :

• MEGŐRZÉS-9122/2009 : A foglalkoztatottság megőrzésének támogatására.
• MUNKÁBA-9124/2009 : Az állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más

munkáltatónál.
• ÚJ KILÁTOSOK-9111/2009 : A munkaerő piaci szolgáltatások támogatására.

A három támogatási programra rendelkezésre bocsátott támogatási keretösszeg 5.950 millió
forint. A fenti programokra a pályázatok benyújtását 2009. január 23. és november 5.
között határozták meg – folyamatos beadási határidővel. „A támogatás forrása a
Munkaerőpiaci Alap központi alap része” .

A programokat a különböző médiákban ismertették, mint a Kormány egyik hatékon y
intézkedési csomagját a gazdasági válsághelyzet kezelésére .

Ezért érthetetlen a számomra, hogy 2009 . február 25-én az OFA közleményt adott k i
mindhárom pályázat felfüggesztéséről . A MEGŐRZÉS pályázat befogadását 2009 . február
27-i, a MUNKÁBA pályázat befogadását 2009.március 16 . és az ÚJ KILÁTÁSOK pályázat
befogadását 2009 . március 30-i időpontban határozták meg .

Tisztelt Miniszter Úr !

Alig egy hónappal a pályázatok megnyitása után a pályázatok befogadását mári s
felfüggesztették. Egy olyan támogatási programot állítottak le ezzel, amely közel hat milliár d
forint összegben segítette volna az arra rászorulókat . Ráadásul a legnagyobb népszerűségre
számot tartható MEGŐRZÉS pályázat felfüggesztésének módja meglehetősen kulturálatlanul

Írásbeli kérdés



történt . 2009. február 25-én az OFA internetes honlapján megjelent, hogy 2009 . február 27-i g
fogadják be a pályázatokat, azaz nem egészen két napot hagynak a folyamatban lévő
pályázatok befejezésére .

Tisztelt Miniszter Úr !

Kérem, válaszoljon az alábbi kérdéseimre .

1. A pályázatok beadásának felfüggesztése azt jelenti, hogy a fent említett programokra
egész évre meghatározott keret (5 .950 millió forint) kimerült?

2. A felfüggesztést vajon értelmezhetjük-e úgy, hogy a 2009 . évre előre jelzett 100 ezer
fő érintettsége már 2009 februárjában – alig egy hónappal a pályázatok beadásána k
kezdete után – jelentkezett?

3. Amennyiben igaz, hogy a beadott pályázatok egy hónap alatt lefedték a közel ha t
milliárdos támogatási keretet, ez arra enged következtetni, hogy a gazdasági válság
hazánkban igen mély, és a foglalkoztatottság kérdése éget ő probléma. Ezért az a
kérdésem, hogy mi várható az elkövetkezendő hónapokban, illetve 2009-ben?

4. További kérdésem, hogy a beadott tetemes mennyiség ű pályázatokat mikorra bírálják
el? Nem lesz-e már túl késő az adott cég (ek) megmentésére? Az OFA a „Gyakran
Ismételt Kérdések"-ben ezen pályázatokkal kapcsolatban azt közli, hogy a minde n
hónap első csütörtökéig beérkezett pályázatok elbírálása 30 nap múlva megtörténik .
Tudják-e tartani a határid ő t?

5. Az OFA pályázatainak feltételei (hiánypótlás kizárása, jogorvoslati lehet őségek
kizárása, stb .) miért szigorúbbak az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatainál ?

6. Van-e bármiféle elképzelés a jelen pályázati feltétek közül kiszorult vállalkozáso k
részére pótlólagosan, a Munkaerőpiaci Alapból történő finanszírozási lehetőség
kiszélesítésére ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2009 . március 3 .
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