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6/1979.számú

az 1980 évi költségvetési javaslat összeállításának rendjéről
I N T É Z K E D É S E

Budapest,1979.március hó 5.-én

Az éves költségvetés tervezési rendjének részletes szabályairól 
kiadott 24/1978.számú belügyminiszteri utasitás 26.pontjában ka
pott felhatalmazás alapján az 1980. évi költségvetési javaslatok 
összeállitására vonatkozóan kiadom az alábbi

1. A költségvetés készítésére kötelezett szervek az 1980. évi 
költségvetési javaslatukat az éves költségvetés tervezési rend
jének részletes szabályairól szóló 24/1978.számú belügyminisz
teri utasítás, továbbá az érvényben lévő szabályok, parancsok, 
utasítások, a 2/1978.számú BM I/I csoportfőnöki intézkedéssel 
kiadott "Költségvetési Rovat- és Tételrend"-, illetőleg a 
3/1979.számú intézkedéssel hatályba léptetett "Tervezési Út
mutatódban foglaltak szerint tartoznak összeállítani.

2. A miskolci és a szombathelyi rendőrképző iskolák szükséglété
it - az illetmény kivételével - a gazdálkodásukat irányitó 
szerveknek a saját költségvetésükbe kell megtervezni, és az 
iskola szükségleti tervét költségvetésükhöz csatolni.

3. A részfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye, a folyó
számlás szervek /klubok, gyermekintézmények, stb./ béralapja,
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továbbá a tulmunkadij és a gépkocsivezetői pótlék előirány
zatai után 5 %-os bérfejlesztés irányozható elő.

4. A jutalom kv.tétel előirányzatát az 1979. évre jóváhagyott 
összeggel kell szerepeltetni.

5. Az év végén várható jelentősebb raktárkészletek értékét az 
érvényben lévő termékjegyzéki árakkal, az abban nem szerep
lőket pedig a tényleges beszerzési áron kell számitásba ven
ni .

6. A népgazdaság külkereskedelmi mérlegének kedvezőtlen alaku
lása miatt törekedni kell a tőkés relációból történő beszer
zések erőteljes csökkentésére.

7. A kutatóhellyel rendelkező szerveknek az éves kutatási terv 
szükségletét a jogcim természetének megfelelő költségvetési 
tételen kell előirányozni. Az előirányzatokat kutatási témán 
ként a 11.sz. mellékleten is ki kell mutatni.

8. Az önkéntességen alapuló társadalmi tömegsportszervezetek 
működéséhez szükséges támogatás összegét az e tárgyban kia
dott 5/1977.számú miniszterhelyettesi intézkedés előirásai 
szerint a jogcim természetének megfelelő kv.tételen kell 
előirányozni és összesítetten a 11.sz. mellékleten kimutatni

9. A folyamatosan visszatérő rezsiköltségek tervezett összegét 
az előző évek gyakorlatához hasonlóan, az l.sz. melléklet 
szerinti részletezésben ki kell mutatni, összehasonlitva a 
bázis év azonos jellegű költségeivel. Figyelemmel a népgaz
daság, illetőleg a BM lehetőségeire, regie növekedést ter
vezni csak igen indokolt esetben lehet.

10. A költségvetési javaslatot a 24/1978.sz. miniszteri utasitás 
111/21. pontjában előírtaknak megfelelően kell a BM I/I Cso
portfőnökség részére megküldeni.
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A 4, 6/a, 6/b, valamint a 7. és 8. számú mellékletekből 
további 2-2, mig az 5.sz. /fejlesztések/ mellékletéből 
1-1 példányt kell - összetűzés nélkül - a költségvetéshez 
mellékelni.

Az állandó és időszaki főfoglalkozású polgári alkalmazot
ti többletlétszám igényt egyidejűleg a BM "M" és Szerve
zési Csoportfőnökségnek is meg kell küldeni.

A tudományos munka támogatásáról készitett 11.sz. mellék
let egy példányát a BM Tudományszervezési Osztályhoz is 
meg kell küldeni.

A költségvetés összeállitásához szükséges nyomtatványokat 
a pénzügyi szolgálat részére közvetlenül küldöm meg.

11. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

Kérem Vezető /Parancsnok/ elvtársat, hogy az éves költség 
vetés tervezési munkálatainak beindításáról, valamint a 
javaslatnak határidőre való benyújtásáról gondoskodni szi 
veskedjék.

Készült: 150 példányban
Felterjesztve: Pénzügyi-Anyagi-Müszaki

miniszterhelyettes elvtársnak
Kapják: Elosztó szerint
Nytsz.: 4-14/11-19 79.
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1.s z. minta-me1íéklét a 
30-1064/2-19 79.számhoz

ÖSSZEHASONLITÖ TÁBLÁZAT 
a tervezett rezsiköltségekről
, . ............................*. 1.000.,- Ft-ban

Módositott elő- 
................  ...................irányzat

1979.év
Kiadások összesen 
le: - 01. kv.rovat

- 03/74 Társ.bizt.járulék 
kv.tétel

- 02/11,21,91,92, 04/11,31,32 
kv.tételek

- 05/51 Jármű kv.tétel
- 06/11 Ingatlan felujitás kv.tétel 

/beleértve a folyószámlás szerveket is/
- 1978.évi pénzmaradványból visszaadott 
pótelőirányzat

- egyéb, csak 1979.évre biztosított 
egyszeri ellátási előirányzat

- anyagi-műszaki-technikai fejlesztési
előirányzat ...................

Korrigált 1979 .évi f enntartási előirányzat . .....  ...............

1980.év őssz-igény 

Kiadások összesen
le: - 01.kv.rovat . -

- 03/74 Társ.bizt.járulék kv.tétel
- 02/11,21,91,92, 04/11,31,32
kv.tételek -

- 05/51 Járműikv.tétel
- 06/11 Ingatlan felujitás kv.tétel
- - anyagi-müszaki-technikai fejlesztés : . . . -.............. . .

Korrigált 1980.évi fenntartási előirányzati
javaslat • j

l . •

Eltérés az 1979.évi korrigált elő
irányzattól /+-/

Index %-ban /19 79 = 100 %/
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