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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbély
Ildikó (MSZP) országgyűlési' képviselő „Hány dolgozójuk kap iskolakezdési támogatást?”
című , K/16676. számú, írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017 . augusztus „0'2'.'
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1051 Budapest, József Attila titca 2-4 . Telefon: (06-1) 441 1717 Fax : (06-1) 441 1720 E-mail : mirilszter@bm .gov.hu



nn1w

l

í~:r•
119111111 !li°p

{1111111111

	

I11 111 ~ ~

111111111
III+ III1

11111111

BELÜGYMINISZTÉRIUM

DR. PINTÉR SÁNDOR

miniszter

BM/15222- 5 /201 7

Bangóné Borbély Ildikó asszony részére
országgyűlési képviselő

Válasz Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) ,
K/16676. számú, „Hány dolgozójuk kap
iskolakezdési támogatást?” címen
benyújtott írásbeli kérdésére

-Budaues t

Tisztelt Képviselő. Asszonyi

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXXVI. törvény 42. § (9) bekezdése alapján „Hány
dolgozójuk kap iskolakezdési támogatást?” címmel benyújtott, K/16676. számú írásbeli
kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

A Belügyminisztérium- . Közszolgálati Szabályzata alapján. a 'Belügyminisztériumban
foglalkoztatottak részére iskolakezdési támogatásként beiskolázási segély biztosítható .

Beiskolázási segélyben részesíthető az a munkatárs, aki a tankötelezettség alapján oktatásba n
részt vevő vagy középfokú Oktatási intézményben nappali munkarend .szerint tanuló, vele egy
háztartásban élő gyermeket — ideértve a nevelt gyermeket is — nevel . . .

Beiskolázási . segélyben kell részesíteni azt a munkatársat, aki a . fenti feltételnek megfelel ,
továbbá három vagy több' gyermeket nevel, vagy fogyatékkal élő gyermeket nevel, vagy
tartósan beteg gyermeket nevel, vagy emelt összegű családi pótléka jogosult, vagy gyermeké t
egyedül neveli.

A beiskolázási segély a fenti feltételek teljesítése esetén a Belügyminisztérium valamenny i
foglalkoztatottja számára biztosítható . Bruttó összege beiskolázott, nevelt gyermekenkén t
19.325,- Ft .

2017. július 25: napjáig ősszesen 30 fő foglalkoztatott kérelmének támogatásáról . született
döntés . A kérelmek beérkezése ugyanakkor folyamatos, figyelemmel arra, hogy azok
benyújtására jogvesztő eljárási határidő nem került meghatározásra.

Budapest, 2017 . augusztus
\riztér\
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