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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrnak

„Milyen jövő vár a közfoglalkoztatásból kieső magyar emberekre?”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, tekintettel arra, hogy e tárgykörben
a Kormány tagjai közül ő az illetékes.

Tisztelt Miniszter Úr !

A 2011 . évi költségvetés a kormány javaslatának megfelel ően jelentős mértékben
csökkenti a közfoglalkoztatásra fordítható állami kiadásokat .

Az elmúlt időszakban a közmunka, a közcélú és közhasznú foglalkoztatás állami
fmanszírozásával tízezrek jutottak hasznos elfoglaltsághoz, megélhetéshez, azaz
megtehették első lépéseiket a munka világába visszavezető úton.

A kormány szándékai szerint jövőre e feladatok állami támogatásának mértéke közel
felére csökken, így több tízezer ember és családjuk megélhetése kerül veszélybe január
elsejétől . Az intézkedés elsősorban a gazdaságilag elmaradottabb térségekben jelen t
majd súlyos társadalmi problémákat, mert e területeken a közfoglalkoztatás rendszere
jelenti az egyetlen megélhetési lehetőséget sok ezer család számára .

Ezeken a településeken nincsenek sikeres, tömegeket foglalkoztatni képes
vállalkozások, a térségi adottságok egyel őre nem teremtették meg annak lehetőségét ,
hogy kiszámítható, tisztességes jövedelmet biztosító, tartós munkahelyeket garantál ó
piaci szerepl ők települjenek le .

E térségekben a közfoglalkoztatás visszaszorításával várhatóan n őni fog a szegénység ,
komoly megélhetési problémákkal szembesülnek a családok .

A vázolt aggályokra tekintettel az alábbi kérdésekre kérem Miniszter Úr válaszát!



1. Készített-e a kormány hatástanulmányt arról, hogy a közfoglalkoztatás változó
finanszírozása mennyivel csökkenti az e formában foglalkoztatottak létszámát? Készült-
e előzetes vizsgálat arról, hogy az ország egyes térségeiben milyen mértékben csökken a
közfoglalkoztatottak száma a kisebb költségvetési támogatás következtében ?

2. Milyen módon kívánja biztosítani a kormány január elsejét ől azon emberek
megélhetését, akik a csökkenő források következtében kikerülnek a közfoglalkoztatás
rendszerébő l?

3. Milyen munkahelyeket kívánnak felkínálni azon munkaképes munkavállalóknak ,
akik dolgozni akarnak, de elesnek a közfoglalkoztatás rendszere által eddig nyújtot t
lehetőségektől, és nem találnak munkát a gazdasági szektorban ?

4. Miért emelik hatszorosára a közfoglalkoztatás finanszírozásához történő
önkormányzati hozzájárulás arányát?

5. Kívánja-e a kormány a jövőben emelni a közfoglalkoztatásra szánt állami támogatás
mértékét?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2010 . december 14 .
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