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A BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁR

2./1990. ÁT 
Végrehajtás után hatályát vesztette

I N T É Z K E D É S E

a személyi állomány egyszeri segélyezéséről 

Budapest. 1990.március hó.... 6 - n

A Belügyminisztérium szervei személyi állománya egyszeri segélyezésére - a

Belügyminisztériumban működő szakszervezetek egyetértésével - kiadom az

alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. A Belügyminisztérium és szervei hivatásos állományú, valamint állandó 

ás időszaki főfoglalkozású polgári dolgozóját /a továbbiakban: dolgozó/ 

abban az esetben, ha családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem 

az 5.000 Ft-ot nem éri el. egyszeri segélyben kell részesíteni.

Az 5.000. Ft-os egy főre jutó nettó jövedelemhatártól a szerv vezetője 

egyedi elbírálást igénylő esetekben plusz 200 Ft-ig eltérhet.

2. A egyszeri segélyre a kifizetés időpontjában állományban lévő - az 1. 

pontban foglaltaknak megfelelő - valamennyi dolgozó jogosult.

3. A segély összegét a szerv vezetője - az illetékes szakszervezettel egyet

értésben - állapítja meg. 2.000 Ft-nál kevesebb segély azonban nem adha

tó. A segély összegére javaslatot a szabadság megállapítására jogosult 

vezetek - az illetékes szakszervezet véleményének kikérésével - kötelesek 

tenni.
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 A szervek vezetői a személy szerinti segély összegek megállapításánál 

elsősorban a rászorultságot ás a dolgozó egyéb anyagi helyzetét is ve

gyék figyelembe.

A. A család egy főre jutó nettó jövedelmének megállapításakor a közös ház

tartásban élők létszámát és egy havi nettó jövedelmét /munkabér, családi 

pótlék, gyes, gyed, táppénz, nyugdíj, baleseti járadék, kártérítési jára

dék, földjáradék, bérleti díj, gyermektartás stb./ kell - az 1990. feb

ruár havi állapotnak megfelelően - figyelembe venni.

5. A Belügyminisztériumban dolgozók február havi nettó illetményének megál

lapításakor a havi alapilletményt és a rendszeres /havonta azonos össze

gű/ pótlékokat, valamint az előző év során folyósított nem rendszeres, de 

várhatóan ez évben is folyósításra kerülő kifizetések /közterületi szol

gálati juttatás, éjszakai pótlék, többletszolgálat megváltás, túlmunka

díj , műszakpótlék, készenléti díj/ egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

6. Ha a család kettő vagy több tagja is a Belügyminisztériumban, vagy szer

vénél teljesít szolgálatot /dolgozik/, segélyben csak egyikük részesül

het. Ilyen esetekben elsődlegesen a férj, vagy szülő jogán kell a segélyt 

megállapítani és kifizetni.

7. A jogosultak körének felmérését és a segélyek engedélyezését úgy kell 

megszervezni, hogy a kifizetések 1990. március 15-ig megtörténjenek.

8 . A 7. pontban foglaltakat az alábbiak figyelembevételével a pénzügyi szol

gálat köteles megszervezni és felügyelni:

a/ az intézkedés mellékletében szereplő nyilatkozatot a szabadság enge

délyezésére jogosult parancsnokok bevonásával kell a dolgozókhoz el

juttatni ;

b/ a kitöltött és aláirt nyilatkozatokat az a/ alpontban szereplő pa

rancsnok ellenjegyzésével kell a pénzügyi szolgálathoz felterjeszteni.

9. Az intézkedés alapján kifizetésre kerülő segélyt - mely a szervek enge

délyezett segélykeretét nem terheli - a 14-31-11 Egyszeri szociális se

gély jogcímre kell elszámolni.
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10. A szervek ez egyszeri segély kifizetése miatt szükségessé váló pótelő

irányzatot a II. negyedévi előirányzattal egyidejűleg igényeljék a BM 

Terv és Pénzügyi Csoportfőnökségtől.

11. A kifizetésre kerülő segélyt levonás semmilyen címen nem terheli, mentes 

a magánszemélyek jövedelemadó fizetési kötelezettsége alól. utána társa

dalombiztosítási járulékot felszámítani nem kell.

12. A tényleges kifizetésről a 2. számú melléklet szerinti formában 1990. 

március 31-ig jelentést kell felterjeszteni a BM Terv és Pénzügyi Cso

portfőnökség Illetmény- Munkaügyi és Nyugellátási Osztályra.

13. Ez az intézkedés kiadása napján láp hatályba, rendelkezéseit a személyi 

állománnyal ismertetni kell. Az intézkedés a végrehajtásával hatályát 

veszti.

Dr. Gál Zoltán 

államtitkár

Készült: 180 példányban

Kapják: miniszterhelyettesek

főcsoportfőnök-helyettesek, 

országos parancsnokok, 

csoportfőnökök, főosztályvezetők 

önálló osztályvezetők,

BM tanintézetek parancsnokai,

Rendőri Ezred parancsnoka,

valamennyi pénzügyi osztály /szolgálat/ vezetője, 

budapest, megyei rendőr-főkapitányok
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Nyilatkozat

Alulírott ..............................................................

/személyi szám:..............................................

anyja neve:................................................../

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

1990. február hónapban családomban a közös háztartásban 

élek

- létszáma............................................ fő

- összes nettó jövedelme *. . .  ....................... Ft

- egy főre eső havi nettó jövedelme..................Ft

A közös háztartásban élők közül - rajtam kívül - a Belügyminisztériumban 

vagy valamely szervénél dolgozik:

Név Szem.szám Anyja neve: Beoszt.hely:

Budapest, 1990.

név, rendf. beosztási hely

..........  Ft segély

folyósítását javaslom 

nevezett rászorultsága alapján

szabadság engedélyezésére jogosult szakszervezet képviselője

vezető

* összes nettó jövedelemhez a bármilyen cinen kapott jövedelem nettó össze

gét figyelembe kell venni, pl. a munkabér, családi pótlék, gyes, gyed, 

táppénz, nyugdíj, baleseti járadék, kártérítési járadék, földjáradék, bér

leti díj, gyermektartás stb.

1. számú melléklet
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2. számú melléklet

J E L E N TÉ S  

az egyszeri segély címén történt kifizetésről

Megnevezés

Segélyben részesül

tek száma /fő/

Ténylegesen kifi

zetett összeg /Ft/

Hivatásos

Állandó főfoglalkozású polgári

Időszaki főfoglalkozású polgári

Összesen:
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