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országgyűlési képviselő

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszterne k

„Miért nem átlátható a "szociális humán erőforrás fejlesztési" uniós program?” címmel

Tisztelt Miniszter Úr!

I .
Az EFOP-3.8.2-16 sz. uniós pályázatot 12 mrd forint keretösszeggel a Nemzet i
Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyerte el 2016 . 09. 12-én. Ez a szervezet - vagyis az
NRSZH - azonban december 31-én megszüntetésre került. Az NRSZH honlapján látható ,
hogy a szervezet feladatait jogutódként az EMMI, Budapest F őváros Kormányhivatala, az
ONYF és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF). Próbáltunk rákeresni arra,
hogy eddig mi is történt a hivatkozott EFOP-program kapcsán, de mindössze egyetle n
eredményes közbeszerzést találtunk, melynél a kiíró az SZGYF, a nyertes pedig a Konszenzu s
Alapítvány Budapesti Szervezete volt, amely 200 fő szociális szakember továbbképzésé t
vállalta. Tekintettel arra, hogy a projekt teljesülése kapcsán semmi mást nem találtunk, kérjü k
miniszter urat az alábbi kérdések megválaszolására :

1 . Ki vette át az NRSZH helyét a jelzett EFOP-programban, mely szervezet most a
projektgazda?
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2. A projektgazda mellett mely szervezetek vagy cégek vesznek még részt a projek t
megvalósításában, s azok melyik programelemekért felelnek? Történtek-e szerz ődéskötések,
ha igen, akkor kikkel ?

3. A szociális életpálya modellt ki fogja kidolgozni és elindult-e már a munka ebben a z
irányban? Mely területekre - kikre- fog kiterjedni a szociális életpályamodell ?

4. Mely szervezet, illetőleg pontosan kik fejlesztették ki a hivatkozott közbeszerzés
(739/2017) szerinti 8 db továbbképzési programot, s mi ezeknek a továbbképzéseknek a
pontos elnevezése?

5. A program keretein belül összesen hány továbbképzés került eddig kifejlesztésre, azok
milyen néven futnak, s a fejlesztéseket mely szervezetek, s azon belül mely személye k
végezték el ?

6. Az EMMI-nél, illetőleg a felügyelete alá tartozó szervezeteknél, intézményekné l
(intézmény/fő) hány fő vesz részt az EFOP-3 .8.2-16 megvalósításában (projektvezető ,
asszisztensek, képzésszervezők, oktatók, továbbképzések kidolgozói vagy továbbfejlesztő i ,
adminisztrátorok, stb .) . A szakemberek létszámát szakterületek szerinti bontásban is kérjü k
megadni .

7. A program informatikai fejlesztéseit ki fogja elvégezni, ki fog szoftvereket szállítani ?
Történt-e már szerződéskötés ebben a tekintetben? Amennyiben igen, kivel szerz ődtek,
pontosan mire és mekkora összegben?

8. Jelenleg hány képzés/továbbképzés folyik a program keretein belül, s hány zárult már le ?

9. 2017. május 31-el bezárólag a 12 mrd-os keretösszegb ő l mennyi került felhasználásra vagy
lekötésre?

II .
Az EFOP-1.3.2-16 "Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése" c. programnak (a projektgazda
az SZGYF) elkészült-e már a megvalósíthatósági tanulmánya? Amennyiben igen, azt kérjü k
elektronikus úton részünkre eljuttatni, ha ez interneten is hozzáférhető , kérjük megjelölni azt a
helyet, ahonnan az letölhető .

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . május 29 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Áko s
országgyűlési képviselő

(LMP)
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