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Tisztelt Elnök Úr!

A 2016. évben az ország 18 megyéjében 179 magán erdőgazdálkodó hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás  keretében  összesen  1485  fő  álláskereső  közfoglalkoztatásához  mintegy  
1 813 320 112 Ft címzett támogatásban részesült.

A megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai ez év nyarán teljes körű ellenőrzést
végeztek a magán erdőgazdálkodók részére 2016. évre megállapított támogatások időarányos
felhasználására,  a  napi  munkavégzés  és  a  végzett  feladatok  közfoglalkoztatásban  történő
megfelelésére, továbbá a tevékenység végzésének jogszerűségére vonatkozóan.

Az ellenőrzés eredményéről az alábbi tájékoztatást adom:

 A vizsgált 179 magán erdőgazdálkodó közül 130 a korábbi országos közfoglalkoztatási
programokban is részesült támogatásban, 49 új közfoglalkoztató kapott támogatást,  és  
14 korábban támogatott erdőgazdálkodó nem élt vagy a korábbi években elkövetett súlyos
szabálytalanságok miatt nem élhetett a közfoglalkoztatás lehetőségével.

 A  magán  erdőgazdálkodók  túlnyomó  többsége  olyan  erdőrészleten  folytat
közfoglalkoztatást,  amelyre jogosultsággal rendelkezik.  Az ellenőrzés 5 esetben tárt  fel
jogosultsággal összefüggő szabálytalanságot.

 A  támogatás  felhasználása  a  kérelemben  szereplő  munkatervnek  megfelelően,
időarányosan történt. Az ellenőrzés során 2 olyan eset fordult elő, ahol az elvégzett munka
nem volt ellenőrizhető.

 Az  elvégzett  feladatok  megfelelnek  a  közfoglalkoztatásról  és  a  közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó,  valamint  egyéb  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CVI.  törvény 
1. § (3) bekezdés h) pontjában rögzített közjóléti célú feladatellátásnak.

Az ellenőrzés  mindössze  2  erdőgazdálkodónál  tárt  fel  olyan súlyos  szabálytalanságokat,
amelyek  miatt  további  támogatásuk  nem  javasolt (a  hatósági  ellenőrzés  akadályozása,
együttműködés  hiánya,  rendezetlen,  hiányos  adminisztráció,  kérelemtől  eltérő  helyszínen
folytatott  tevékenység,  nem  ellenőrizhető  munkavégzés),  valamint  4  erdőgazdálkodó
esetében  a  jövő  évi  támogatás  utóellenőrzést  követően  mérlegelendő (jogosultsággal
összefüggő hiányosságok, a munkásszállítás költségelszámolásának szabálytalansága).
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A  2016-ban  lefolytatott  ellenőrzések  alapján  tehát  megállapítható,  hogy  a  magán
erdőgazdálkodók  közfoglalkoztatási  tevékenysége  jellemzően   közcélt  szolgál,  hasznos,
eredményes  és  szabályos.  Tevékenységüket  a  legtöbben  jogszerűen  végzik,  a
közfoglalkoztatási programot a hatósági szerződésben rögzítettek szerint valósítják meg, az
elvégzett feladatok összhangban állnak a közfoglalkoztatás céljaival.  Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatásban való részvételük a jövőben is fenntartható.

Annak érdekében,  hogy a munkavégzés  helyszíneire  vonatkozó jogosultság hiányára ne a
helyszíni  ellenőrzés  során  derüljön  fény,  a  jövő  évtől  a  támogatás  elnyerése  érdekében
benyújtott kérelem kötelező tartalmi eleme lesz a munkavégzési helyszínek helyrajzi számos
felsorolása, és a felsorolt erdőrészletekre vonatkozó, hatóság által bejegyzett erdőhasználati
jogosultság benyújtása. A támogatásról szóló döntés csak ezeknek az iratoknak az ellenőrzését
követően  hozható  meg.  A helyszíni  ellenőrzések  során  az  ellenőrzést  végzők  továbbra  is
megvizsgálják, hogy a munkavégzés az engedélyezett  területeken folyik-e,  és megfelel-e a
törvényben rögzített közjóléti célú feladatellátásnak.

Budapest, 2016. október ”         .”

Tisztelettel:

Dr. Hoffmann Imre
helyettes államtitkár

Készült: 2 példányban/1 oldal
Kapja: 1. példány – címzett

2. példány – irattár
Melléklet: -
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