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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-

Írásbeli választ iaénvlő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
124 . (1) bekezdésére kérdést kívánunk benyújtani dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez, mint a rendészetért
felelős kormánytagho z

„Hány közfoglalkoztatottat alkalmazott teljes munkaidőben a rendőrség? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérjük.

Tisztelt Miniszter Úr !

A K/8294 . számú kérdésünkben a rendőrségnél 2015-ben megvalósult közfoglalkoztatásról kértünk tájékoztatást .
Többek között a kifizetett közfoglalkoztatási bér átlagos összegére vonatkozóan kértünk információt Miniszte r
Úrtól .

A kérdésünkre adott írásbeli válasza azonban sajnálatos módon nem tartalmazza az átlagos közfoglalkoztatás i
bérre vonatkozó adatot. Ehelyett azt az összeget tüntette fel, amit a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatás i
garantált bér megállapításáról szóló 170/2011 . (VIII . 24.) Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben
foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére kötelez ő megfizetni . Azonban köztudomású, hogy a ténylegesen
kifizetett átlagos közfoglalkoztatási bér ennél jóval alacsonyabb, figyelemmel arra, hogy a közfoglalkoztatotta k
jelentős részét nem teljes munkaidőben alkalmazzák .

Ezért ismételten kérdezzük Miniszter Urat, hogy mekkora volt a rend őrségnél 2015 . január 1 . és december 31 .
közötti időszakban kifizetett közfoglalkoztatási bér átlagos összege? Kérjük, hogy az adatokat havi bontásba n
bocsássa rendelkezésünkre !

Kérdezzük továbbá Miniszter Urat, hogy a rendő rségi szervek hány közfoglalkoztatottat foglalkoztattak telje s
munkaidőben a 2015 . január I . és december 31 . közötti időszakban? Kérjük, hogy az adatokat havi bontásban
bocsássa rendelkezésünkre !

Továbbá kérjük, tájékoztasson, hogy 2015-ben milyen munkakörökben alkalmazott a rendőrség
közfoglalkoztatottakat !

Budapest, 2016 . február L..
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