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Szám: 30-1115/5-1988

BELÜGYMINISZTÉRIUM
Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség

a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítői részére járó ruha- 
koptatási juttatás szabályozásáról szóló 21/1986. belügyminiszteri uta
sítás végrehajtásáról rendelkező 8/1986. BM terv és pénzügyi 

csoportfőnöki intézkedés módosításáról

Budapest, 1988. évi augusztus hó 10-én.

A Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítői részére járó 
ruhakoptatási juttatás szabályozásáról szóló 21/1986. belügyminisz
teri utasítás végrehajtásáról rendelkező 8/1986. BM terv és pénz
ügyi csoportfőnöki intézkedés (a továbbiakban: int.) módosítására 
vonatkozóan kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az int. 2. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:
"A kifizetett ruhakoptatási juttatás összességében nem halad
hatja meg az irányító szerv (rendőrkapitányság, rendőr-főkapi- 
tánysági osztály, határőr kerület) működési területén
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foglalkoztatott önkéntes segítők létszáma alapján felszámítha
tó összeget."

2. Az int. melléklete helyébe a jelen intézkedés melléklete lép.
3. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Az intézkedés

ben foglaltakat az érintett személyi állománnyal ismertetni 
kell.

(Dr. Himber Péter s. k.,) 
r. ezds.

főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 2800 példányban
Felterjesztve: miniszterhelyettes elvtársnak
Kapják: a 21/1986. BM Utasítás elosztója szerint
Nyt. sz.: 4-14-29/88.
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Melléklet: a 18/1988. BM terv és 
pénzügyi csoportfőnöki 
intézkedéshez

szerv megnevezése 

Szám:
N É V J E G Y Z É K

az 19....évi ruhakoptatási juttatás megállapításáról

Sszám. Név Telj. szol
gál órák 
száma

Megállapí
tott összeg 
Ft

Szem.
szám

Átvevő
aláírása

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen:

Megjegyzés:
A 4. oszlopban az intézkedés 2. pontjában foglaltaknak megfelelően a javasolt 
összeget kell szerepeltetni. Annál az önkéntes segítőnél, aki az előírt 50 óra szol
gálati óraszámot nem teljesítette, ott Ft összeget feltüntetni nem lehet.

Záradék:
A névjegyzékben felsoroltak közül .... fő a 21/1986. BM utasításban meghatározott 
feltételeknek eleget tett és ruhakoptatási juttatásra jogosult .... fő nem tett eleget a 
meghatározott feltételeknek, így ruhakoptatási juttatásra nem jogosult.

..............................19................................. h ó ...... -n

önkéntes segítői csoport 
irányításáért felelős

EGYETÉRTEK: ..............................................
közvetlen vezető

..................................... 19............................... h ó ....... -n.

irányító szerv vezetője
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