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KÖRLEVELE

a kifizetőtisztek feladatáról

Budapest, 1989. április. 30.-n

Tájékoztatom Vezető (Parancsnok) elvtársat, hogy tapasztalataink sze

rint az utóbbi időben a kifizetőtisztek több esetben nem tettek eleget 

a BM I/I. Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség Központi Pénzügyi Osztály 

13-1-1965. sz. "Tájékoztató BM fizetőtisztek részére" kiadvány IV. 

fej. 2. pontban foglaltaknak. Ezért kérem, szíveskedjék felhívni a ki

fizetőtiszt figyelmét, hogy illetmény kifizetés után a fizetési jegy- 

zéket személyesen hozza elszámolásra a BM KGI Pénzügyi Osztályra és 

adja le a főpénztárosnak, aki annak átvételét a kifizetőtiszt átadó

könyvében igazolja.

Tájékoztatom továbbá, hogy kiadásra került a BM Terv- és Pénzügyi Cso

portfőnök 4/1989. intézkedése "A társadalombiztosítási járulék fize

tésének és átutalásának rendjéről". Ennek végrehajtása érdekében 1989. 

január 1-jétől (visszamenőlegesen is) havonta jelenteni kell a hivatá

sos állomány egészségügyi szabadságon töltött idejét. A jelentést a 

rendszeresített szolgálati jegyen összesítve - külön a hivatásos tisz

ti, és külön a tiszthelyettesi állományra vonatkozólag - a tárgyhót 

követő 5-ig kérjük megküldeni.
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Az illetményszámfejtési adatok és tények időben történő feldolgozása 

és a megfelelő ellenőrzés biztosítása érdekében a tárgyhó 10-ig beér

kező személyi állományparancsokat és egyéb bizonylatokat tudjuk figye- 

lembe venni. A később érkezőket csak a következő havi illetménnyel 

tudjuk számfejteni.

A számítógépes adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében a jövőben a bi

zonylatokon a dolgozók személyi számát is kérem szerepeltetni.

Az érintettek tájékoztatására és fentiek betartására kérem, hoqy a 

szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen.

SZABÓ KÁROLY s. k.,
 r. ezredes

KGI Vezetője

Készült: 126 pld-ban
Kapják: elosztó szerint
Nyt. sz.: 4-15-1/89
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