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a papír-, fém- és egyéb hulladék értékesítéséből származó 

bevételek felhasználásának szabályozásáról

Budapest, 1989. február 1-jén.

A papír-, fém- és egyéb hulladék értékesítéséből származó bevételek felhasználásának szabályozására kiadom az alábbiintézkedést :1. A Belügyminisztérium szervei (a továbbiakban: szerv) az összegyűjtött papír-, fém- és egyéb (autóalkatrész, gumiköpeny, különféle textíliák, stb.) hulladékot térítés ellenében közvetlenül értékesíthetik.2. A papírhulladék értékesítésénél a Belügyminisztérium Ügykezelési (Iratkezelési) Szabályzatban foglaltakat be kell tartani.3. Az értékesítés során keresni kell annak a lehetőségét, hogy a szerv minél nagyobb bevételt érjen el.4. Az értékesítésből befolyó összes bevétela) 12%-át működési bevételként az értékesítés során jelentkező általános költségek fedezésére kell fordítani,b) az a) alpontban meghatározott költség levonása után fennmaradó bevétel 60%-át ár- és díjbevételként, a vonatkozó pénzügyi előírások figyelembevételével a szerv gazdálkodási körébe tartozó beszerzésekre, javításokra, karbantartásokra, 40%-át jutalékalap képzésére lehet felhasználni.
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5. A jutalékalap nagyságáról a szerv vezetőjét a pénzügyi szolgálatnak alkalmanként kell tájékoztatnia.6. A jutalékalap az összegyűjtésben, szállításban, értékesítésben közreműködők között, a végzett munka alapján differenciáltan kerülhet felosztásra. A jutalékalap felhasználható a szerv nyugdíjas bizottsága, KISZ-szervezete rendezvényeinek támogatására is. A rendezvények költségeit - a szerv vezetőjének aláírásával ellátott feljegyzéssel együtt - a megfelelő költségvetési tételen kell elszámolni.7. A jutalék kifizetésére alkalmanként kerülhet sor, amelynekösszege nem haladhatja meg az érintett dolgozó havi alapilletményét. 8. A kifizetett jutalék személyi jövedelemadó alapot képez. A díjazást jövedelemként a nyugdíj, a táppénz és az átlagkereset számításánál figyelembe venni nem lehet.9. A hulladék értékesítés adókötelezettségét az értékesített anyag ITJ besorolása alapján kell megállapítani.10. A nemesfémtartalmú hulladékanyagok gyűjtésében, hasznosításában közvetlenül részt vevő dolgozók anyagi ösztönzésére, a BM tulajdonában levő használatból kivont gépjármű akkumulátorok értékesítésének szabályozására külön intézkedések vonatkoznak.11. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 1989. január 1-jétől kell alkalmazni, egyidejűleg a 2812/ 37-1969. BM terv és pénzügyi csoportfőnöki közlemény ha- tályát veszti. Az intézkedés rendelkezéseit az érintett személyi állománnyal ismertetni, a pénzügyi-anyagi munkakörben foglalkoztatottaknak oktatni kell.
Dr. HIMBER PÉTER s. k., r. vezérőrnagy főcsoportfőnök-helyettes
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