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Írásbeli választ i2énvlő kérdés

Dr. Kövér László úrnak
az Országgy űlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994.
(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Mik a pontos tervei a
minisztériumnak a foglalkoztatási szövetkezetekkel?” címmel írásbeli választ igénylő
kérdést kívánunk benyújtani Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr!

Április 15-től május 31-ig lehet pályázni a TÁMOP-2.4 .3 .D-3-13/1 Szociális gazdaság
fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása címmel kírt uniós
pályázaton. Pályázatot országos nemzetiségi önkormányzat, állami foglalkoztatási szerv ,
valamint a társadalmi felzárkózással kapcsolatos tevékenységek koordinálásáért és a
hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítéséért felelős, felnőttképzést is folytató
akkreditált központi költségvetési intézmény konzorciuma nyújthat be . Konzorciumi tag csak
országos hatókörű szerv lehet. A támogatott pályázatok várható száma : 1 db.

A pályázati útmutató szerint az országos nemzetiségi önkormányzat el őször felméri a
célcsoport munkaerőpiaci helyzetét, és célzott piackutatásokkal beazonosítja az egye s
ágazatokban és térségekben fellelhető keresletet a szociális gazdaságban kés őbb szerepet
vállaló célcsoport munkaerejére . A beazonosított piaci potenciál kielégítésére a nemzetiség i
önkormányzat és a konzorciumi partnerek képzéseket indítanak, és munkaer ő-piaci
szolgáltatásokat biztosítanak. Az országos nemzetiségi önkormányzat a projekt kimenetekén t
foglalkoztatási szövetkezethez és egyéb munkapiaci szervezethez közvetíti a célcsoporto t
tagként, vagy munkavállalóként .

A pályázattal kapcsolatban számos kérdés megválaszolatlan :

1) Miért írták ki úgy a pályázatot, hogy azon várhatóan egyetlen konzorcium indul majd ,
és 1 db. lesz a támogatott pályázatok száma?
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2) Miért az országos nemzetiségi önkormányzat méri fel a célcsoport (nemzetiséghe z
vagy más hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó személyek) munkaerő-piaci helyzetét,
ha a konzorcium tagja lesz az állami foglalkoztatási szerv is? Milyen módon történi k
majd a felmérés?

3) Konzorciumi formában megvalósuló projektek esetén a finanszírozás tagonkén t
történik . Várhatóan milyen lesz a finanszírozás megosztása az egyes konzorciumi
tagok között?

4) A pályázati kiírás szerint : „Az országos nemzetiségi önkormányzat a projek t
kimeneteként foglalkoztatási szövetkezethez és egyéb munkapiaci szervezethe z
közvetíti a célcsoportot tagként, vagy munkavállalóként .” A szövetkezeti törvény
alapján a foglalkoztatási szövetkezet a hátrányos helyzetben lév ő tagjai számára a
munkafeltételek megteremtését elsősorban munkaerő-kölcsönzés, valamint
munkaközvetítő tevékenység útján valósítja meg. Az országos nemzetiségi
önkormányzat, mint a foglalkoztatási szövetkezet tagja hogy közvetítheti ki a
szövetkezet többi tagját magához a szövetkezethez? Milyen módon fogja valójába n
ellátni munkaerő-közvetítő szerepét a foglalkoztatási szövetkezet? A tagok jogila g
milyen viszonyban lesznek a szövetkezettel?

5) Minthogy a foglalkoztatási szövetkezet a törvény szerint a szociális szövetkeze t
sajátos formája, érvényesek rá a szociális szövetkezetek működési elvei is, mint a
tagok gazdasági részvétele, egy tag-egy szavazat, demokratikus ellenőrzés, autonómia
stb. Ha az országos nemzetiségi önkormányzat, mint a szövetkezetet szervez ő és
munkaerő-közvetítő tevékenységet végző szervezet is a szövetkezet tagja lesz, milye n
módon valósul meg a tagok egyenlő és demokratikus részvétele a szövetkeze t
működtetésében? A várhatóan felülrő l szervezett és irányított, országosan kiépített
infrastruktúrával rendelkező szervezet hogy fogja megvalósítani a törvény által is
elő írt szövetkezeti működést?

6) A pályázónak vállalnia kell majd, hogy a projektzárás után a projektid őszakkal
megegyező ideig a támogatásból kialakított és a projekttervben bemutatott rendszer t
fenntartja és működteti. Emellett vállalnia kell, hogy a projekt során létrejöv ő
foglalkoztatási szövetkezet által végzett közszolgáltatási feladat fenntartását legalább a
projekt befejezésétő l számított öt évig biztosítja . Ha az 5 milliárdos keret csak a
foglalkoztatási szövetkezet felállítására használható fel, milyen forrásból fogja
folytatni tevékenységét a szövetkezet? Milyen állami forrásokra számíthat majd?

Pontokba szedett, alapos válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2013 . május 3 .

Szél\B' nadett
független képviselő

(LMP)
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