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Dr. Kövér László
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

»Hogyan biztosítható a szociális foglalkoztatók működtetése, ha rehabilitációs
költségtámogatási pályázat nem kerül kiírásra?" címmel, a Házszabály 91 . §-a alapján
kérdést kívánok benyújtani dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszterhez . Kérdésemrea
választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr!

A korábbi évek gyakorlata szerint a szakminisztérium minden év októberében védett
szervezeti szerződés megkötésére és rehabilitációs költségtámogatásra pályázatot írt ki, amel y
sikeres pályázás esetén nagyban elősegítette a szociális foglalkoztató cégek működését .

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll ó
HÓDFÓ Nonprofit Kft. 2007. július 01 . napjától részesül a fenti pályázat alapján
támogatásban. A védett szervezeti szerződés 2010. december 31 . napján hatályát veszti .

A HÓDFÓ Nonprofit Kft. 211 főt alkalmaz, akik megváltozott munkaképességük miatt a
versenyszférában sajnálatosan nem sok eséllyel tudnának elhelyezkedni . Az idei évben
pályázat még nem került kiírásra a rehabilitációs költségtámogatásra. Ennek hiányában a Kft-
ben dolgozók további foglalkoztatása bizonytalanná válik 2011 . január 1-tő l. Fontos
hangsúlyozni, hogy esetükben nem pusztán 211 főről, hanem 211 családról van szó . Ezek az
emberek minimális jövedelemből élnek, tartják el hozzátartozóikat, fedezik kiadásaikat. Az
itteni jövedelmük létbiztonságukat növeli, továbbá esélyt ad az életben maradáshoz . Ha ez a
jövedelem is elvész, sokak számára a segély marad az egyetlen megélhetési lehet őség és
forrás . A cégnél dolgozó emberek többsége alapbetegségén túl pszichésen is sérült, ami a
munkahely elvesztésével akár tragédiák sorozatát vonhatja maga után. A cég termékeire nagy
az érdeklődés, a dolgozóknak a Kft. folyamatosan tud munkát biztosítani .

A hódmezővásárhelyi csak egy azon cégek közül, amelyek a fenti problémával küzdenek .

Amennyiben a Tisztelt Minisztériumnak szándékában áll a pályázatban szereplő támogatás
biztosítása, az erre vonatkozó pályázatot ki kellene írnia, hiszen a cégek ennek fényébe n
tudnak tervezni a 2011 . évre . További probléma, hogy a pályázat kiírása hiányában csoporto s
létszámcsökkentést kell végrehajtani a társaságnál, melynek munkajogi eljárási határidejét az



év hátralévő részében rendelkezésre álló idő figyelembevételével nem lehet jogszer űen
végrehajtani .

Tisztelt Miniszter Úr !

Miért késlekedik a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a védett szervezeti szerz ődés
megkötésére és rehabilitációs költségtámogatásra irányuló pályázat kiírásával? Tervezi-e a
Tisztelt Minisztérium ilyen vagy hasonló jelleg ű támogatás biztosítását, amennyiben nem ,
miként képzeli a megváltozott munkaképességűek helyzetének segítését?

Várom Miniszter Úr megtisztel ő válaszát és intézkedését.

Budapest, 2010 . december 3 .

Lázár Ján
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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