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országgy űlési képviselő

Írásbeli választ igénylő kérdé s

Kövér László ,
az Országgyűlés 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
Dr. Pintér Sándor belügyminiszterne k
„Milyen út vezet ki a közfoglalkoztatásból a szociális gazdaságba?” címmel .
Tisztelt Miniszter Úr !
Pintér Sándor belügyminiszter a Népszabadságnak adott 2012 . július 7-i interjújában azt
nyilatkozta a Start-programok kapcsán, hogy „Ha a jelenlegi termelési formációknak sikerü l
egyfajta szociális szövetkezetekké átalakulni és abban a formában talpon maradni, lehetőség les z
a felesleget a szabad piacon eladni, és akkor már valóban piaci bérekért dolgozhatnak az ot t
foglalkoztatottak. Ehhez azonban még el kell telnie egy kis id őnek. Addig is b ő vítjük a Start
munkába bevont tevékenységek körét .”.
Egy évvel kés őbb, 2013 júniusában Sipos Gyula, a BM munkatársa azt nyilatkozta, hogy „A Star t
munkaprogramnak új lendületet adhatnak a szociális szövetkezetek létrehozását megkönnyít ő,
májustól hatályos törvények, ezekben a szervezetekben a leszakadó rétegek kaphatnak esélyt a z
újrakezdésre, az állandó munkához jutásra, az önálló egzisztencia megteremtésére .” 2013-ban
összesen 7,4 milliárd forintra pályázhattak a szociális szövetkezetek a Nemzeti Fejlesztés i
Ügynökségnél .

Kérdéseim :
1. Összesen hány szociális szövetkezet létezik Magyarországon, és ebb ől hány jött létre a
pályázat megjelenése óta ?
2. Felhasználták-e már a 7,4 milliárd forint uniós forrást? Hány szociális szövetkeze t
részesült támogatásban ?
3. Hány olyan szociális szövetkezet alakult, amelynek keretében korábbi közmunkáso k
dolgoznak? Van-e arra példa, hogy szociális szövetkezetbe tömörült közmunkásokna k
adják ingyenesen használatba a korábban közmunkában használt eszközöket, földet ?
4. Milyen szakmai segítséget kaptak az önkormányzatok a szövetkezetek létrehozásához ?
kaptak-e módszertani segítséget, képzést, tanácsadást ?
5. A "Közfoglalkoztatási jó gyakorlatok" mintájára szerveztek-e találkozót a szociáli s
szövetkezeti jó gyakorlatok megismertetésére? Vannak-e példák a közmunkából szociáli s
szövetkezeti működésre való átállásra?
6. Milyen problémákat, akadályokat azonosított a BM? Mik a tapasztalatok a szociáli s
szövetkezetek működésével kapcsolatban ?
Készült-e
koncepció a BM-ben a szociális gazdaság hosszú távú fejlesztésére, a
7.
közmunkából a szociális gazdaságba való fokozatos átmenetre? Milyen elképzelése i
vannak ezzel kapcsolatban a kormánynak ?
8. Az új uniós költségvetési ciklusban milyen források állnak rendelkezésre a szociáli s
gazdaság fejlesztésére, és várhatóan mikor jelennek meg az els ő pályázatok ?

Válaszát előre is köszönöm !
Budapest, 2015 . február 9 .

Tisztelettel,

Dr. Szél Bernadett
országgyűlési képviselő
(LMP)

