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6/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT, 

 
 a Helyi Rendőrség állományának felszereléséről és táplálék pótlék nyújtásáról 

 
 
        Figyelembe véve az aktualizált 26/1994-es számú Kormányrendelet 1-es 
számú Mellékletében foglaltakkal megerősített, a Helyi Rendőrségre vonatkozó 
155/2010-es számú Törvény14, 32 és 351 cikkelyei előírásait; 
        Elemezve a helyi rendőrségre vonatkozó 155/2010-es számú Törvény 351  
cikkely (1) bekezdésében előírt metodológiák megállapítására és jogok 
alkalmazási szabályaira vonatkozó 171/2015-ös számú Kormányhatározat 2. 
cikkelyének előírásait; 
         tekintettel a helyi rendőrség alkalmazottainak nyújtott ebédjegyek 
ellenértékére vonatkozó 496/2015-ös számú aktualizált Közigazgatási Rendelet 1-
es számú cikkelyének előírásaira; 
        Az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi 
közigazgatási Törvény 45. Cikkely (1) bekezdés által megerősített 36. cikkely (4) 
bekezdés a) betűje, (6) bekezdés a) betű 7. pontja  előírásai értelmében, 
 Vetés község Helyi Tanácsa a 2017. január 25-ére összehívott 
közgyűlésén, 
 
                    ELHATÁROZZA : 
 
     1. cikkely. – a) Jóváhagyja a helyi rendőrőrs állományának felszerelését az 
SM 10 CLV rendszámú DACIA LOGAN márkájú gépjárművel, a gépkocsi 
azonosítószáma UU1LSDABH33851454, leltári száma 10.059/2015, az érvényben 
levő törvények szerint. 
                 b) Jóváhagyja a helyi rendőrőrs állományának felszerelését, az 
alábbiak szerint : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 B1-es típusú gumibot 3 

2 Fém bilincsek 3 
3 Könnygáz Spray  3 
4 Foto-video kamera 1 
5 Zseblámpa 3 
6 Igazolvány 3 
7 Jelvény (a polg. hiv. kódjával) 3 

8 Jegyzetfüzet tartó (jegyzőkönyvhöz) 3 
9 Deréköv 3 
10 Fényvisszaverő mellény 3 

11 Karszám 6 
12  Z1130 Zapp telefon 3 
13 Fekete öv 3 
14 Jelvény 6 
15 Igazolvány tok 3 



 
 2.  cikkely. Jóváhagyja a polgármesteri hivatal saját apparátusában 
működő helyi rendőrőság személyzetének a 26/1994-es számú kormányrendelet 
szerinti táplálék pótlék nyújtásáról szóló előírásai alapján, békeidőben, amelyet a 
nemzetvédelmi, a közrend, a nemzetbiztonság területén dolgozó személyzet 
számára biztosítanak a módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 
rendelkezések szerint, valamint a Közigazgatási Minisztérium 496/2015-ös sz. 
Rendelete szerint amely a helyi rendőrség állományának táplálkozási értéknormát 
állapít meg: 
 
 
Táplálék norma  Napi 

összkalória/személy 
Személyzeti kategória Napi 

pénzérték 
Norma 6 5010 a helyi rendőrőrs állománya a 

módosításokkal és kiegészítésekkel 
újraközölt 155/2010-es sz. törvény 14. 

cikkely,(1) bekezdés a) betűje szerinti 
tevékenységetr végez; 

32 lej 

Norma 1 4300 a helyi rendőrőrs állománya a 

módosításokkal és kiegészítésekkel 
újraközölt 155/2010-es sz. törvény 14. 

cikkely,(1) bekezdés c) betűje szerinti 
tevékenységet végez.  

25 lej 

Norma 12 B 660 pótlék azon személyi kategóriák számára, 

akik éjszakai műszakot vagy túlórát 
vállalnak és akik váltásban dolgoznak. 

5 lej 

 
 3. cikkely. a) A helyi rendőrőrs személyi állománya a neki járó 
táppénzben  adómentesen részesül.  
                 b) A táppénz finanszírozása a helyi költségvetésből történik, az erre 
jóváhagyott költségvetés mértékéig. 
 
  4. cikkely. A napi táppénz névértéket nem biztosítják az alábbi 
helyzetekben:  
- betegszabadság idején, kivéve a munkahelyi baleseteket követő 
betegszabadságot;  
-  fizetetlen szabadság idején;  
-  tanulmányi szabadság idején;  
- a nemzetvédelmi, közbiztonsági és nemzetbiztonsági intézményekben 
továbbképző tanfolyamokon való részvételek idején, a szerződéses és 
közalkalmazotti státusban levő alkalmazottak, számára rendezett végrehajtói 
vagy vezetői  továbbképző tanfolyamok idején; 
- gyerek gondozási szabadság 2 éves korig, 3 éves és 7 éves korig, amelyet a z 
utólagosan módosított és kiegészített 111/2010-es számú sürgősségi 
kormányrendelet szabályoz; 
- amennyiben szolgálati viszony felfüggesztésre kerül a törvény szerint;  
- amennyiben a szolgálati viszony megszűnik. 
 
 
 



 
        5. cikkely Jelen határozat végrehajtására megbízást kap a Vetés község 
polgármesterének szakapparátusában működő költségvetési, könyvelőségi, helyi 
illetékek és közbeszerzések Osztálya. 
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Tanácsosok száma: 15 , Jelen volt 10, Mellette 10 szavazat, Ellene 0, Tartózkodás 0  
 


