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Érkozett: 2011 r'R 2 $. Az Országgyűlés

. . ./2011. (	 ) OGY határozata

a foglakoztatási, szociális, rendészeti válság kezeléséért teendő intézkedésekről

Az Országgy űlés a foglalkoztatási, szociális, rendészeti válság megelőzése, a roma integráci ó
elősegítése érdekében a társadalmi szolidaritás és összetartozás kifejezésének szándékával, a
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében, haladéktalan intézkedések megtételér e
szólítja fel a kormányzatot .

Az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy

1. haladéktalanul vizsgálja felül a közfoglalkoztatás 2011 évi rendszerét és készítsen
intézkedési tervet,

a) teremtse meg annak lehetőségét, hogy a közfoglalkoztatás keretei között foglalkoztatotta k
alkalmazása 8 órában, teljes munkaid őben és éves szinten legalább összefüggően 90
napig valósuljon meg,
b)növelje a programra elő írt 64 milliárd forintos keretet,
c) a közmunka programba bevontak összlétszáma haladja meg a 2011-es évben a 2010. évi
összlétszámot ,
d) a közfoglalkoztatás rendszerének erősítése érdekében csökkentse 5 %-ra a helyi
önkormányzatok önrészét, ezen felül kötelező erővel biztosítsa az anyag- és
eszkőzvásárlásokhoz a pénzügyi fedezetet,
e)az intézkedési tervben biztosítsa a közmunkák keretében foglalkoztatottak felzárkóztató
képzéseit (a nyolc általános kötelező megszerzése);
f) vezesse be újból a közfoglalkoztatási tervezés, prognózis készítését, melynek keretében
közös tervezés valósuljon meg az önkormányzatok, vállalkozások, állami szervek
bevonásával ;
g) támogassa a közösségi ellátást biztosító programokat közmunkások alkalmazásával (pl . víz
és csatornahálózat ill . út karbantartás)

2. a cigányság integrációjának elősegítése érdekben :
a) tegye lehetővé, hogy a „roma köztisztviselők programja” folytonos legyen, azaz
évente mintegy 30-50 roma közalkalmazott, köztisztvisel ő illetve kormánytisztviselő kapjon
munkalehetőséget a közszféra valamely szintjén;
b) az a) pontban meghatározott programban a Nemzeti Fejlesztési ügynökség kiemelte n
vegyen részt azzal, hogy indítson hasonló programokat a közreműködő szervezetek számára
is ;
c) a vállalkozóvá válást segítő támogatást tegye garantált támogatássá annak a számára,
aki arra jogosult ;
d) a leginkább elmaradott, vállalkozás-hiányos térségekben támogatást biztosítson új
vállalkozási tevékenységek indítására, amelynek keretében jelent ős beruházási és
foglalkoztatási projekt-elemek is legyenek finanszírozhatóak ;
e) a Start kártya kedvezményei terjedjenek ki az önfoglalkoztatókra is ;
f) készítse elő a szükséges jogszabályok módosítását, és gondoskodjon a szüksége s
források biztosításáról, hogy a kisebb kelepülések önkormányzatait is kötelez ően nyújtsanak
adósságkezelési tanácsadást és támogatást;
g) rendszeres tájékoztatással tegye lehetővé, hogy az érintettek megismerhessék az újab b
támogatási konstrukciókat ;



h) tegye lehetővé, hogy az egyszer űbb vállalkozási tevékenységek végzéséhez ne legyen
feltétel OKJ vizsga letétele, ahol pedig szükséges az OKJ vizsga megszerzése, ott biztosítsák,
akár kis létszámú csoportok indításával is a képzés elindítását ;

3. folytassa az alapkompetenciákat megerősítő közoktatási programot, amelynek az a
célja, hogy a kisiskolások (a 6-10 éves korosztály) biztos alapkészségekre tegyenek szert,
jól írjanak, olvassanak, értsék az elolvasott szöveget, biztosan számoljanak ;

4. a Munkaerőpiaci Alap bevételei kizárólag a foglalkoztatás támogatására kerüljenek
felhasználásra ;

5. biztosítson a munkavállalás és a mobilitás el ősegítés érdekében 3 évig emelt összegű
mobilitási támogatás a munkavállalók számára ;

6. alkosson a nagyberuházások és infrastrukturális fejlesztések esetében speciáli s
szabályozást a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása támogatása érdekében ;

7. állami és önkormányzati beruházás esetén a közbeszerzésben legyen el őny a hátrányos
helyzetű helyi lakosok minél nagyobb arányú foglalkoztatása ;

8. fejlessze tovább a magyar bölcs őde- és óvoda rendszert, bővítse a védőnő i képzést, és
ezzel egy időben növelje az óvodáztatási támogatást ;

9. továbbra is biztosítsa a kistérségi iskolatársulások működését, újabb társulások
létrehozását, valamint a továbbiakban is tartsa fenn az önkormányzatok iskolafenntartói
jogát és lehetőségét;

10. terjesszen elő és támogasson olyan törvényi szabályozást, amely szerint :
Magyarországon a mindenkori tank őtelezettség felső határa a 18 éves kor ;

11. biztosítsa a szociális normatívák 2010 . évinél magasabb szintre emelését, vizsgálj a
meg a források növelésének lehet őségét, a szociális szolgáltatások hatékonyságának
növelése mellett ;

12. állítsa vissza az adójóváírás és a kétkulcsos adó korábbi rendszerét, a társadalm i
igazságosság és szolidaritás megtartása érdekében ;

13. intézkedjen a térségi felzárkóztatás biztosítása érdekében (a hátrányos helyzet
megszüntetése), teremtse meg a pozitív diszkrimináció lehetőségét a hátrányos és
leghátrányosabb térségekben pályázóknál ;

14. teremtse meg a kistelepülési önkormányzatok részére - helyi adók kivetése nélkül — az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok számára fenntartot t
pénzügyi alaphoz való pályázás feltételeit;

15. készítsen intézkedési tervet – „Programot” – a település besorolás szerinti 33
leghátrányosabb helyzetű kistérség és a más kistérségekben lévő halmozottan hátrányos
helyzetű, a roma integráció problémáival küszködő települések „Komplex ”
felzárkóztatására, kiemelten érintve az alábbiakat ;



a) ezeken a településeken az átfogó, országos intézkedéseket megel őzve haladéktalanul 8
órás teljes munkaidőben és éves szinten legalább összefüggően 90 napig valósuljon meg a
közfoglalkoztatás ;
b) ezeken a településeken a településőr programot haladéktalanul állítsák vissza .

16. a nehéz helyzetbe került családok lakhatása biztonságának és az adósságcsapdáb a
került családok támogatásának érdekében :

a) dolgozza ki a Nemzeti Eszközkezelő Társaságra vonatkozó részletes szabályozást ,
mely lehetőséget biztosít nemcsak a lakáshitelesek számára, hanem a szabad felhasználású
kölcsönnel és a közüzemi díj akkal tartozók számára is a könnyebb megélhetésre ;
b) az előző kormány által kezdeményezett Banki Magatartási Kódex elvi irányát követv e
tegyen intézkedéseket az adminisztrációs költségek további csökkentése érdekében ;
c) a természetes személyek adósságrendezési eljárására tegyen javaslatot ;
d) vizsgálja felül és módosítsa az adósságkezelési szabályokat, vezessen be pozití v
adóslistát ;
e) készítsen tervet az önkormányzati bérlakásban élők kilakoltatásának megelőzésére .

17. a rendvédelmi szervek válságának megel őzése érdekében :
a) a Belügyminisztériumtól zárolt 35 milliárd forintot adja vissza az állománynak ;
b) állítsa vissza a hivatásos állomány tekintetében a munkabékét, vonja vissza a, a
fegyvereseket érintő megszorításokat ;
c) kezdeményezze a polgárőrségről szóló törvény módosítását, melynek értelmében a
közbiztonság fenntartása a rendőrség feladata és minden egyéb szervezet vagy társaulás csa k
és kizárólag vele egyezetve segíthet a közrend fenntartásában .

Határidő a javaslatban foglalt feladatok végrehajtását szolgáló törvénymódosításoknak az
Országgyűléshez történő benyújtására, valamint a jogszabályalkotásra és az intézkedések
végrehajtására: 2011 . május 30.



INDOKOLÁ S

A Kormányzat ez idáig megtett rossz intézkedései indokolják a roma integráció elősegítése, a
foglakoztatási, szociális, rendészeti válság megelőzése érdekében való felszólalásokat . A
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében megteendő lépésekre azért van nagy
szükség, hogy csökkenjenek a legrászorultabb társadalmi csoportok mindennapi megélhetésé t
veszélyeztető létbizonytalansági tényezők .

A romák integrációját nagyba tudja segíteni a roma köztisztviselők jelenléte, mivel
érzékenyebbé teszi a közigazgatás egészét a társadalmi egyenlőtlenségekre, egyúttal
szerepmintát ad a romák számára .
Az OKJ vizsga letételéhez el őfeltétel az általános iskolai végzettség, ami az elmaradot t
térségekben számos embert kizár az egyszer űbb vállalkozási tevékenységek végzéséből is .
Ezzel együtt fontos, hogy az alapszintű iskolai végzettség elérését is támogassa a Kormány.
Amennyiben adott vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges, a finanszírozási feltételek
tegyék érdekeltté a munkaügyi központokat, hogy elmaradott, vidéki térségekben kis létszám ú
képzéseket indítsanak. Jelenleg 8-15 embernél kevesebbnek nem indítanak képzéseket, holot t
számos szakmában 2-3 embernél több munkájára sosem lesz kereslet . A megyeszékhelyen
rendezett képzések pedig gyakorlatilag elérhetetlenek az elzárt településeken élőknek.

Magyarországon 2003-ig a 15–64 éves népesség foglalkoztatási aránya folyamatos mérsékel t
ütemben növekedett, majd némi csökkenést követ ően 57 százalék körül állandósult. 2008-ban
a gazdasági világválság éreztette hatását Magyarországot is, aminek eredményeként 2008 . IV.
negyedévben 56,7 százalékról 2009. N. negyedévben 55,5 százalékra csökkent, majd 2010 I .
negyedévére tovább, 54,5 százalékra esett a foglalkoztatottak aránya . Ilyen és ehhez hasonl ó
folyamatok zajlottak le az Európai Unió többi tagállamában munkaerőpiacán is, természetesen
voltak olyan tagállamok, amelyek fejletségi fokuk és jól m űködő gazdaságuknak
köszönhetően kevésbé lettek kitéve a válság hatásainak . Ezzel szemben vannak olyan
tagállamok, ahol a gazdasági világválság súlyos következményekkel jártak és a mai napig se m
sikerült stabilizálni a gazdaságot. Magyarország a kettő között helyezkedik el, köszönhetően a
gyorsan meghozott és szakmailag megalapozott gazdasági intézkedéseinek . Itthon sikerült a
különböző munkahelymegőrző programokkal és intézkedésekkel, valamint a megtet t
gazdaságpolitikai intézkedésekkel stabilizálni a munkaerőpiacot, majd 2010. II-III .
negyedévétől kis mértékben növelni a foglalkoztatottak létszámát .
A munkaerő foglalkoztatás az egyes ágazatokban eltérő mértékben reagált a termelé s
visszafogására . A legnagyobb százalékos mértékű foglalkoztatás- csökkenés az építőiparban
következett be, ahol 2008 és 2009 első negyedéve között 7,4 százalék, 2009 és 2010 első
negyedéve között pedig 7,5 százalék volt a foglalkoztatottak aránya . A feldolgozóiparban
előbb 21 százalékkal csökkent, majd 4,2 százalékkal nőtt a termelés .
Abszolút számokban a feldolgozóiparban történt a legtöbb elbocsátás ezzel szemben a
szolgáltatási szférában csekély mértékű csökkenés volt kimutatható .
Az adórendszer változtatásával olyan bérrendszer alakult ki, amelynek köszönhet ően 150 ezer
ember jár jól a 3 millió 800 ezer aktív keresővel szemben. 17 százalékról 16 százalékra
csökkent az adókulcs a döntő többség számára, ami egy százalékpontos csökkentést jelent, d e
közben az egyéni nyugdíjjárulékot 9,5 százalékról 10 százalékra n őtt, ami miatt viszont már
csak fél százalékpontnyi csökkenés jelent valójában. Emellett 20 százalékkal csökkent az
adójóváírás mértéke is .
A szociális rendszerből az idei évben több pénzügyi forrást vont ki a kormányzat, mint ami t
eltudnak viselni a legrászorultabbak . Az nem jelent érdemi megoldást, ha egyszerre csökken a
szociális ellátórendszer támogatása és n ő a munkanélküliek száma anélkül, hogy az elsődleges



munkaerőpiacon új álláshelyek jönnének létre . Ezért szükségességét érezzük, hogy az elmúl t
évek támogatási színvonalának megtartása mellett teremtődjenek új munkalehetőségek, hogy
senki ne járjon rosszabbul, mint az előző évben .
A kilakoltatási moratórium megszűntével ezrek kerülnek utcára, ami beláthatatlan
következményeket hordoz magában . Ezért a Kormányzatnak, korábbi ígéretéhez híven
mostanra már készen kell állnia a helyzet kezelésére és megoldására . Azonban az erre
irányuló konkrét lépéseket még nem tárta a széles nyilvánosság elé . Ezért ezt miel őbb meg
kellene tennie, hogy az érintetteknek legyen módjuk felkészülni az őket érintő változáskora.

Az oktatás ügye hazánk jövőjének kulcskérdése . Az elkövetkező évek, évtizedek sikere igen
nagymértékben azon múlik, hogy a felnövekv ő nemzedék képzettsége biztos alapokon
nyugodjék, hogy tudása modern, versenyképes legyen, alkalmas arra, hogy a ma diákja i
munkavállalóként munkahelyhez jussanak, és munkájukkal megfelelő életkörülményeket
biztosítsanak maguknak . Elsősorban a nők munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése
érdekében elengedhetetlen a bölcsődei, óvodai rendszer működtetése. Ha ezek a rendszerek e l
tudják látni maradéktalanul a feladatukat, akkor, amíg a szül ők dolgoznak nem marad
felügyelet nélkül a gyermekük. Ezzel párhuzamosan pedig nemzetközileg ismert és elfogadot t
megállapítás, hogy minél korábban kerül be egy gyermek az oktatási-nevelési rendszerb e
annál kisebb az esélye annak, hogy kimarad onnan és képzettség nélküli kiszolgáltatot t
felnőtté válik. A tankötelezettség jelenlegi 18 éves korban való meghatározása elemi érdek e
mind a tanulóknak, mind az országnak. Elutasítjuk, és bűnös lépésnek tartjuk a korhatár
drasztikus, 15 évre történő leszállítását, amellyel az állam lemond egy teljes korosztályról, é s
magára hagyja a leghátrányosabb helyzetben él ő gyermekek, fiatalok ezreit .

A közrend és közbiztonság megfelelő szintű fenntartása minden állampolgár elemi érdeke .
Azonban azt lehet érzékelni, hogy a Kormány intézkedései a korábban ígért közbiztonságo t
ássák alá, mindek eredményeként az ország egyes térségeiben már 20-30%-kal nőtt a
bűncselekmények száma a tavalyi évhez viszonyítva . Ma még nagyobb szükség van a közrend
és közbiztonság feletti őrködésre, mint valaha. Azonban azt is látni kell, hogy a rendőrség
rendeltetésszerű működésének határára ért. A kormány pénzügyi zárolásának eredményeként
már a mindennapi működés is veszélybe kerül, az elmúlt tíz hónap alatt több kárt szenvedett a
testület, mint az elmúlt tíz évben összesen .

Jelenleg 2,3 millió ember nem tudja időre fizetni a hiteleit, egy millióan a közüzemi
számlákkal is elmaradnak. Olyan szabályozás szükséges, ami egyik oldalról segíti a
veszélyeztetett, fizetésképtelen családokat, másrészről nem járul hozzá a fizetési morá l
romlásához. Jelenleg 105 ezer olyan lakáshiteles lehet, aki már több mint 90 napo s
késedelembe esett hitele törlesztésével . Az általuk felhalmozott tartozás 580 milliárd forin t
körüli összeg. További problémát jelent, hogy egyre nagyobb hányadot jelentenek közöttük a z
olyan adósok, akik már legalább egyszer átütemeztették a hitelüket. A tapasztalatok szerint az
átstrukturált hitelekkel rendelkezők harmada-negyede később nem fizetővé válik.
Ugyanakkor fontos az is, hogy a kormány ez irányú intézkedései ne rontsák a fizetési morál t
éppen ezért szükség van arra, hogy a kormány ösztönözze azokat a fogyatókat is, aki k
határidőre mindig pontosan fizetik a törlesztőrészleteket.

A fentebb felsorolt intézkedések pénzügyi forrása a 2010-es költségvetésben má r
rendelkezésre állt, köszönhetően a Bajnai-kormány gazdaságpolitikai intézkedéseinek . A
korábbi szakszerű pénzügyi és gazdasági tervezés eredményekén a javaslatok az el őző
években megtervezett európai uniós fejlesztési támogatások és 2010-ben biztosított forrá s
mértékekkel megvalósíthatók. Elvileg sem tartjuk helyesnek, hogy a Kormány a Határozattal



érintett területekr ől forrásokat csoportosít át többek között a személyi jövedelemadó n
keresztül - a tehetősebbek, jómódúak számára. Megítélésünk szerint szakmailag ne m
kellőképpen átgondolt a mostani gazdaságpolitika és annak a társadalmat érint ő
következményei egyenesen beláthatatlan károkat okoznak ráadásul pont a legszegényeb b
társadalmi csoportokban történik a legnagyobb károkozás .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

MSZP

Dr. Kövér László

az Országgy ű lés Elnöke részére

Helyben,

Kénviselői ónálló indítván y

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — a Házszabály 85.§ (2) bekezdése, illetve a 87 . § alapján - benyújtjuk a
foglakoztatási, szociális, rendészeti válságkezeléséért teendő intézkedésekrő l szóló
országgyű lési határozati javaslatot.

Budapest, 2011 . április 28 .

Országgyűlési Képviselő Neve
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