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országgyűlési képviselő

Írásbeli kérdé s

Dr. Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 . § (1) bekezdése alapján szóbeli kérdést kívánok benyújtani a nemzet i
erőforrás miniszterhez „Mi lesz az „Út a munkához” program után?” címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A kormány részérő l már többször elhangzott, hogy az Út a munkához programot csak 2010 .
december 31-ig finanszírozza az állam, a jövő évre áthúzódó szerződéseket fel kell bontani ,
helyére pedig a ködös homályba burkolózó Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lép - maj d
valamikor. Tény, hogy az Út a munkához program messze nem működött tökéletesen é s
komoly átalakításokra szorul, de nem egy átgondolt kormány képét mutatja az a lépés, hog y
minden létező helyen hangoztatják, hogy megszüntetünk valamit, viszont arról szinte sehol
nem hallani, hogy pontosan mi is lép helyébe, bizonytalanságot okozva így számo s
önkormányzatnak és a programban részt vevő embernek.
Pont fordítva kellene, hogy működjön a dolog. Ha Önök komolyan gondolnák azt, hogy újra
megerősítsék az embereket a politikába vetett bizalmukban - 8 ilyen év kormányzása után ,
ami ezt teljesen lenullázta -, akkor minden esetben csak úgy jelentenék be valamilyen
program megszűnését, hogy azzal párhuzamosan részletekbe menően felvázolják azt a tervet,
ami a régi helyébe fog lépni, hogy az embereket ne hagyják bizonytalanságban, hane m
meggyőzzék a lépés helyességéről . Sajnos nem ez történt, így rengeteg önkormányzat
kétségbeesve tekint a jövőbe és várják, hogy Önök végre megszánják őket és eláruljanak
valamit a jövőbeli terveikről .
Nézzük csak, mit is jelent az Önök felelőtlen gondolkodása egy konkrét település életében !
Egy 500 lelkes Borsod megyei településen az Út a munkához program segítségéve l
alkalmaznak 23 főt. Olyan munkakörökben, mint napközis tanár, hivatali adminisztrátor ,
iskolabusz vezetője és természetesen fizikai munkások is vannak közöttük. Ennek
köszönhetően az önkormányzat sokkal olcsóbban el tudja látni feladatait, mert nem kel l
minden munkához küls ő szolgáltatót igénybe venni és a falu életében is nagy segítség eze n
személyek munkája, nem is beszélve arról, hogy ezek az emberek motivációt kaptak a
munkavégzésre, biztonságban tudják magukat és napról napra bizonyítják, hogy dolgozn i
akarnak.
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Ebben a helyzetben érte ezt a települést hidegzuhanyként a bejelentés, hogy megszüntetik a z
Út a munkához programot. Ez alapján ennek a településnek január 1-jétől fel kell bontania az
ezekkel a munkavállalókkal kötött 5 éves szerződéseket, és nem tudják, hogy mikortól é s
pontosan milyen közmunkaprogram váltja ezt fel, hogy mi lesz velük, és az így munka nélkül
maradó emberekkel az átmeneti hónapokban .
A 2011 . évi költségvetésből mindösszesen annyit lehetett megtudni, hogy 30 milliárddal
kevesebbet szán erre a programra az állam, ez nem túl biztató jel számukra .
Mindezek alapján az alábbi kérdéseket szeretném feltenni :

1. Pontosan mikor lesznek nyilvánosak Nemzeti Közfoglalkoztatási Program részletei ?
2. Mikor fog indulni ez a program?
3. Amennyiben január 1-jével nem tud elindulni az új közmunkaprogram, akkor milye n

módon kívánja megsegíteni a kormány az önhibájukon kívül bajba jutott települése k
önkormányzatait, mint például amilyen az általam említett település ?

4. Mi lesz azon emberek sorsa, akik a várható több hónapos átmenet alatt ismételte n
elvesztik munkájukat?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2010 . november 19 .

Farkas Gergely
Jobbik
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