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BUDApEST rovAnos xvr. xnRUrrrr ONroRrvrANyzar
polcArumsrERE

Kisztilt a Kdpvisel4+esttilet 2017. mdrcius 22. napi lisdre
Kiszitette: Majornd Szabd Etelka intizminyi referens

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A gyermekek v6delm6r6l 6s a gyrtniigyi igazgatrlsr6l sz6lo 1997 . 6vi )OOfl. t6rv6ny
(tov6bbiakban Gyvt.) 147. $ (1) bekezddse trtalmazzq hogy a fenntart6 jogszabrilyban
meghatiirozottak szerint megdllapitja a gyermekdtkeztet6s int6zm6nyi t6ritdsi dijdt.
A (3) bekezdds szerint: a szolgAltatesi 6nk6lts6get a targydvre tervezett adatok alapjrin a trirgy6v
6prilis elsej6ig kell megillapitani. A szolg6ltatdsi dnkdltsdg dv kdzben egy alkalommal
konigrilhat6, ha azt a tirgyidoszaki folyamatok indokoljrik.

2013-t6l a kdzponti kdlts6gvetds nem normativ t-6Lrnogat6st binosit az dnkorm6nyzat szitrnitra az
elldtrisok fedezet6til, hanem kdtdtt felhaszndkisri, feladatalapri tdmogatrist. Az elsz6mokis alapja
igy miir nemcsak az ellAtitst t6nyleges ig6nybevev6k szim6t6l ffigg egy-egy elliitiis esetdn, hanem
att6l is, hogy a t6rnogat6st t6nylegesen arra forditotta-e az dnkormrinyzat, amire kapta. Ennek
alapja pedig az rinkdlts6gszimit6s.

A Gyrt. t6rit6si dijr6l sz6l6 146-151. $ -ai keretet adnak a t6rit6si dijak megdllapitas6hoz: E szerint
a gyermek6tkeaetes t6rit6si dijanak alapja az 6lkez6sre forditott nyersanyagtir, mely AFA-val
ndvelend6.
Ez alapjriLn nem az dnkdltsdgszd.rniuis az alapja az int6zmdnyi t6rit6si dijnak, hanem az az lrllami
tiimogat6s ig6nyl6s6hez 6s elszirnokis6.hoz sziiks6ges informici6.
A szolgdltatris tinkdltsdgszrimitasa a rdforditasok alapjan keriilt kiszirnitiisra. (2. sz. mell6klet.)
Mint lriLthat6, az ltkezds 6nk6lts6ge int6zm6nyenk6nt nagyon elteni. Ennek oka a szolgiiltat6k 6Lrai

kdzti k1l6nbsdg, valamint az, hogy az int6zmdnyek nem azonos feltdtelekkel rendelkeznek (pl.

kdztizemi dijak kdltsdge, melegit6konyha gdpesitettsdge, konyhai dolgoz6k szirna), ami azonos

szimitrlsi m6dnril is mris egy dtkez6sre jut6 k6lts6get eredm6nyez.

A2017.€we a Magyar Allamkincstar jetz6se alapjan 142870 498 Ft - os 6llami trlmogatiis varhat6

az tizemeltetdsi kdlts6gekre, tov6bbri maximum109,9 fi, konyhai dolgoz6t elismerve 179 356 800

Ft-os benriLrnogatiisra szimithat az Onkorm6nyzat.

A gyermek6tkeaet6sben r6szt vevo szolgriltat6k nyersanyagiira vriltozatlan. Ez iilal,,a szemdlyi

t6rit6si dijak nem emelkednek. A Junior Vend6gl6t6 Zrl. a garxrtbltb6rminimum emelked6s6t 6s a

szoci6lis hozz6j6rukisi ad6 cs6kkentds6t figyelembe v6ve az 6vodai 6tkez6s eset6ben S%o-al, az

iskolai dtkez6si dij eset6ben 97o-al emelte a brutt6 eladasi iral, de ezzel az emel6ssel sem 6rte el

t6bb szolg6ltat6 jilenlegi bruU6 elad6si rl.r6t. A brutt6 elad6si riLr az 6nktilts6g meghatarozas:inak

tenyezSje.

A Budapest F6varos XVI. kertileti Onkormrinyzat 6ltal fenntartott k6mevel6si int6zmdnyekben

(6vodriktan), valamint a Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkorm inyzat titzl mrikttdtetett

Tirry: Javaslat a Budapest F6varos XVI. kertileti
Onkormdnyzat tulajdonriban 6116 kdzneveldsi
int6zm6nyekben alkalmazand6 6tkezdsi tdrit6si
dijakr6l sz6l6 rendelet megalkotiisiira



kdznevel6si int6zm6nyekben (iskoLikban) alkalmazand6 dtkez6si dijak6l sz6l6 3912012. (Xn. 10.)
dnkormriLnyzati rendelet 14112,ln1ezza a,z ovodriLkban, iskollkban fizetend6 gyermek6&eaetds dij6t.
Tekintettel arra, hogy 2017. janurir l-jdt6l a telepiil6si dnkormiinyzatok az 6vodiik fenntartiisrit 6s
miikddtet6s6t vdgzik, a fent hivatkozott rendelet hatrilyon kivtil helyezdse, illetve tj rendelet
megalkotrisa vrilik sztiks6gess6. A rendelet tervezetet az el6terjesa6s l. szirn0 mell6klete
tArta,lm 77A.

A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CX)O(. tdrveny 17. $-dban foglalt el6zetes hatiisvizsg6lat
6sszefoglaliisa:

A v6grehajt6s felt6telei: A tervezet az Onkormifuryzat szimiira nem jelent tdbblet feladatot.
A tdrsadalmi hatisok dsszefoglalfsa: A tervezetnek szimottev6 trlrsadalmi hat6sa nincs.
Tirsadalmi ktilts6gek: A tervezet a trirsadalom szimira nem jelent k6ltsdget. Az igdnybevev6k
ugyanakkora dijakat fizetnek a szolgAltatisok igdnybe v6tel6drt.
Kiilts6gvetdsi hat6sok: A tervezet a 2017. 6vi kiilts6gvet6sre gyakorol hauist, a tiirnogaris
ig6nyl6se a szolg6ltatiisok dnkdltsdg-szimitrisa hiriny6ban nem aldtimasaott; valamint
meghatiroz6 az int6zmdnyek beveteleire n6zve.
Eg6szs6giiryi hat{sok: Nincsenek kimutathat6 eg6szs6gtigyi hatdsok.
Kdrnyezeti hat{sok: Nincsenek kimutathat6 kdmyezeti hauisok.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogr az el6terjeszt6st t{rryalja meg 6s hozza meg
dtint6s6t!

Rendeleti javaslat: Budapest Fcivri.ros XVI. keruleti Onkormii.Lnyzat K6pvisel6-testiilete
megalkotja a .../2017. ( ) rendelet6t a Budapest F<ivriros XVI. keriileti
Onkorm6nyzat tulajdoniban ri.'ll6 kdznevel6si int6zm6nyekben alkalmazand6
6tkezdsi t6ritdsi dijak6l.
(Elfogadrisa min6sitett sz6t6bbs6get igdrryel az SZMSZ 18. $ (2) bekezdds

a/ pontja alapjan)
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Tirryal6sra kijeltilt bizottsrig: Ktiznevel6si, Ifjris6g- 6s Gyermekv6delmi Bizottsdg

Mell6klet:
l. sz. mell6klet: a Budapest F6vrlros XVI. kertileti Onkormrinyzat tulajdon6ban 6116 kdzneveldsi

intezmdnyekben alkalmazand6 6tkez6si t6rit6si dijakr6l sz6l6 rendelet-tervezet

2. sz. mell6klet: Az 6vodai 6s iskolai gyermekdtkeztetds iinktilts6gszimitdsa
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Budapest F6viros XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek

...12017. ( ) tinkorm:inyzati rendelete

a Budapest F6viros XVI. keriileti 0nkorminyzat tulajdoniban d116 kdznevel6si
int6zm6nyekben alkalmazand6 6tkez6si t6rit6si dijakr6l

Budapest F<ivriros XVI. kertileti Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete az Alaptdrveny 32. cikk (2)
bekezddsdben kapott felhatalm azis alapjin, a gyermekek v6delmdnil 6s a gydmiigyi igazgat{sr6l
sz6l6 1997.6vi XXXI. tdrvdny 29. $ (l) ds (2) bekezdds6ben meghalirozoft feladatk6rdben eljrlrva
a kdvetkez6ket rendeli el:

1.S

2.$

Az 6tkez6si t6rit6si dij

A Budapest F<ivaros XVI. keruleti Onkormiinyzat tulajdon6ban rill6 k6znevel6si
intezmdnyekben az int€zmlnyi tdritdsi dij megegyezik a szolgdltat6k 6ltal szerzcid6sben

biaositott nyersanyagar AFA-val n6velt 6sszeg6vel. A szemdlyi terit6si dij az

int6zm6nytipust6l ffiggSen az aldbbiak szerint keriil megdllapilisra:

a) Ovodai elldtris
aa) napi hil{omszori 6tkez6s
ab) napi k6tszeri 6tkez6s
ac) csak eb6d

b) Alddnos iskolai elldtis
ba) napi hiiromszori 6tkez6s
bb) csak eb€d

Ancsin Lriszl6
jegzd

375,- Ft
325- Ft
275,- Ft

485,- Fr
320,- Ft

c) Szerb Antal Gimnrizium
ca) ebdd 355,- Ft.

3. S A 2. $ szerinti t6ritdsi dijak ttnkdltsdgszirnitasrit a rendelet 1. melldklete ta(almazza.

4.$ (1)

(2)

E rendelet 2017. riprilis 1. napjrin lep hatilyba.

Hatrily6t veszti. Budapest Frivriros XVL keriileti onkormrtryzatnak a Budapest ftiydLros
XVI. keriileti onkormrfuryzat 6ltal fenntartott kdzoktatasi int6zm6nyekben (6vod6'kban),

valamint a Budapest F<ivriros XVI. kertileti onkorm ixryzat 6ltal mtikddtetett

int6zmenyekben (iskokikban) alkalmazand6 6tkez6si tdritesi dijak6l szol6 39/2012.

(XII. I 0.) dnkorm6nyzati rendelete.

Kovdcs P6ter
polgdrmester

1. szdmI mell6klet (el6terieszt6shez)

A rendelet hatilya

E rendelet hatil{ya a Budapest F6v6.ros XVI. kertileti 0nkormrlnyzat tulajdonriban rilt6
valamennyi k6znevel6si int6zmdnyre kiterjed.
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Ar,ralAxos rNnoxor,As

A rendelet megalkot6sa az O*orminyzat tulajdonaban rill6 kdznevel6si int6zmdnyekben nyrijtott
gyermekdtkeztet6s 6nkdlts6g6nek v6ltoz6sa miatt sztiksdges.

2017. janu.l.r 1-j6t6l a teleptil6si <inkorm6nyzatok az 6vodiik fenntartris6t ds miikddtet6sdt vdgzik,

ezdrt a kor6bbi Budapest F<iviiros XVI. keOleti Onkorm inyzat irltal fenntarto$ k<iznevel6si

int6zm6nyekben (6vodrikban), valamint a Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkorm inyzat altal
mlikddtetett k6meveldsi int6zm6nyekben (iskolikban) alkalmazand6 6tkezdsi dijak6l sz6l6

rendelet hat6lyban tart6sa a tov6bbiakban nem indokolt.

nfszr,nrBs rNDoKoLAs

1. $-hoz

A rendelet hatrilyrir6l rendelkezik.

2. g-hoz

A kdzneveldsi int6zm6nyekben fizetend6 tdrit6si dijat hatitrozza meg.

3. $-hoz

A szolg6ltatrlsok tinktilts6g6t a rendelet mell6kletek6nt hatrlrozza meg.

4. $-hoz

Zir 6 r endelkezdseket tartalmaz.
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B C D E F c
I Egyszeri

6tkez6s
K6tszeri
6tkez6s

Hiromszor
i 6tkez6s

tinkiilts6se Ft / nap

Egrszeri lKdtszeri lHiromszori
6tkezes l6tt e#s l6tkez6s

6nktilts6ge Ft/ nap - iizemeltet6si
t6mogatdssal

OVODAI GYERMEKETKEZTETES ONKOLTSEGSZAMITASA

595 678 418
1 Budapest XVI.,keriileti

Gyerekkuck6 Ovoda 463 544 624

4 Budapest XVI. keriileti
Margar6ta Ovoda 534 602
M6ty6sftild i Fecskef6szek
Ovoda 428 503 579 345 4t9 496
Budapest XVI. keriileti
Napsugir Ovoda 443 519 590 360 435 507

1 Sashalmi Manoda 6voda 595 693 '791 610 708

Szentmihrilvi Jdtsz6kert
Ovoda s35 7t6 543 t,J,
Gtillesz Int6zm6ny - 6voda 320 382 443 237 299 360

ISKOLAI GYERMEKETKEZTETES ONKOLTSEGSZAMITASA
10 Arany Jdnos Allaldnos

Iskola 513 429

ll Batthyiny Ilona Altaldnos
Iskola tl t) 627 340

t2 Centenririumi Altalinos
Iskola 632 344 548

l3 Hermann Ottri Altalinos
Iskola 417 620 tJ+ 537

t4 J6kai M6r Altalinos
Iskola 627 544

15 Ktilcsey Ferenc Altalinos
Iskola 4t6 619 JJJ s35

l6
515 765 432

t7 M6ra Ferenc Altalinos
Iskola 515 766 682

18 Sashalmi Tanoda
Altalinos Iskola 547

Szent-Gyiirgyi Albert
Altalinos Iskola 428 6SZ 345 549

20 Tincsics Mihrily Altal6nos
Iskola 6s Gimn6zium 4t3 6t6 532

2t Gtillesz Viktor Int6zm6ny 467 683 384

Szerb Antal Gimn6zium 591 508

l. mell6klet 
^...12017. 

(.... ) iinkormdnyzati rendelethez

2 Cinkotai Huncutka Ovoda 502 5l I 594

379 461 541

451 367 451 5t9
5

6

512
8

626 452
9

762 679

544

339

Lemh6nyi Dezs6 Altakinos
Iskola 682

431

630 342

19

330
600



2. szrimri mell6klet (elSterieszt6shez)

6von.ql Es rsror,u cyERMEKETKEZTETf s Oxx6r,rsf cszAMirAsA

Cinkotai Huncutka 6voda
konyhai dolqozo - f6 szemelyi raforditas / ev

,AE

beft5m atas/fo

8 462 829,00 4 161 600,00

4 301 229.00

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Cinkotai Huncutka 6voda adat
6tkezeshez kapcsol6d0 dologi kiadas 2017. evi terv 2 527 466,72
tenyleges 6tel adao napi 'l x-i etkezes, 2016 0,00
tenyleges 6tel adag napi 2 x-i etkezes,2016 1 781,00
tenyleges 6tel adag napi 3 x-i 6tkezes, 2016 36 210,00
osszes ebed szama 37 991,00
osszes reqqeli szama 37 991,00

36 210,00
1X-i etkezes ara 322,00
2X-i etkezes ara 397,00
3X-i 6tkezes era 461,00

szamit6si m6d szoveggel
szem6lyi + 6lelmiszervasarlason kivuli dologi kiadasok tisszes k6lts6g 6 828 595,72

0,80 osszes k6lts69 eb6dre 6 828 695,72
0,10 tisszes ktilts6g reggelire 582 869,57

0,10
dsszes kiilts6g
uzsonnara 682 869,57

osszes koltseg eb6dre /osszes ebed szema I eb6d kdlts6se 179,7 5

6sszes koltseg reggeli /6sszes reggeli sz6ma 1 reggeli k6lts6ge 17 ,97

osszes koltseg reggeli uzsonna / osszes uzsonna
szama 1 uzsonna k6lts6ge 18,86

1X-i etkezes ara + 1 ebed kol e eb6d teljes iinkolts6ge 501,75

k6tszeri 6tkez6s telies
6nkOlts69e 594,72

k0lts6ge
heromszori 6tkez6s
telies 6nkiilts6ge 677 ,58

szemelyi kiadAs

osszesen ( szemelyi reforditas - bertamogatas):

Ft
Ft

Ft

osszes uzsonna szama

2x-i etkezes koltseqe + 1 reqgeli + ebed koltsege

3x-i etkezes ara + 1 reggeli + ebed + uzsonna
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Budapest XVl. keriileti Gyerekkuck6 Ovoda

konyhai dolqozo - f6
szemelyi
refordltas / 6v

bertamogatas
(norma- f6)

Gyerekkuck6 6voda adat
etkezeshez kapcsol6d6 dologi kiades 2017. 6vi terv 2 657 557,00
tenyleges etel adag napi 1 x-i etkezes, 20'16 0,00
tenyleges 6tel adag napi 2 x-i 6tkezes, 2016 917,00
tenyleges etel adag napi 3 x-i etkezes,2016 57 395,00
osszes eb6d szama 58 312,00
osszes reggeli szama 58 312,00
osszes uzsonna szama 57 395,00
1X-i etkezes ara 332,00
2X-i 6tkezes ara 397,00
3X-i etkezes ara 461,00

szemelyi kiades

osszesen ( szemelyi rafordites - bertamogatas)

4,30 13 872572,00 7 017 600,00

6 854 972.00

Ft
Ft
Ft

Ft

Ft

Ft

szamitesi m6d szoveggel
szem6lyi + elelmiszerveserlSson kivtili dologi kiadasoI tisszes kiilts6g 9 512 529,00

0,80 osszes kolts6q eb6dre 7 610 023,20

0,10 osszes kOlts69 reggelire 951 252,90

0 1 0 951 252,90

osszes koltseq ebedre /6sszes eb6d szema 1 eb6d ktilts6ge 130,51

osszes koltseg reggeli /6sszes reggeli sz6ma 1 reqgeli kolts6qe 't6,31

osszes koltseg reggeli uzsonna / osszes uzsonna
szama 1 uzsonna kdlts6ge 16,57

1X-i etkezes ara + 1 ebed k0 ebdd teljes iinkiilts6ge 462,51

2X-i etkezes ko +1 li + ebed kolts e
k6tszeri 6tkez6s telies
iinkdlts6ge 543,82

3X-i 6tkezes era + 1 reggeli + ebed + uzsonna
k6ltsege

heromszori 6tkez6s
telies 6nk6lts69e 624,39

6sszes kiilts6g
uzsonnSra



8

Budapest XVl. keriileti Margar6ta 6voda

konyhai dolqoz6 - f6
szemelyi
raforditas / ev

bertemogatas
(norma* f6)

szemelyi kiadas

osszesen ( szemelyi reforditas - b6rtAmogatas)

2,90 8 959 147,00 4 732 800,00

4 226 347 ,00

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft
Ft
Ft

Ft

Margar6ta 6voda adat
6tkezeshez kapcsol6d6 dologi kiadas 2017. evi EN 2 763 505,16
tenyleqes 6tel adaq napr 'l x-i €tkez6s, 2016 196,00
tenyleges etel adag napi 2 x-i etkezes, 2016. 1 484,00
tenyleges etel adag napi 3 x-i 6tkezes, 2016 41 441,00
osszes eb6d szema 43 121,00
osszes reggeli szama 42 925,00
osszes uzsonna szema 41 441,00
1X-i etkezes ara 321,00
2X-i 6tkezes ara 388,00
3X-i etkezes ara 439,00

szamitasi m6d szoveqqel
szemelyi + 6lelmiszervaserlason kivuli dologi kiadasok osszes kdlts6g 6 989 852,16

0,80 osszes ktilts6g eb6dre 5 591 881,73
0,10 osszes kolts6q reggelire 698 985,22

0,10
iisszes k6lts6g
uzsonnira 698 985,22

osszes kOlts6q ebedre /osszes ebed szama 1 eb6d ktilts6ge 129,68

osszes k0lts6g reggeli /osszes reggeli szama 1 reggeli kolts6ge 16,28

dsszes koltseg reggeli uzsonna / dsszes uzsonna
szema I uzsonna kdltsdge 16,87

1X-i etkezes era + 1 ebed koltsege eb6d telies 6nktilts69e 450,68

2X-i etkezes koltsege + 1 reggeli + ebed koltsege
k6tszeri 6tkez6s teues
6nk6lts69e 533,96

3X-i etkezes ara + 1 reggeli + ebed + uzsonna
k0ltsege

h6romszori 6tkez6s
teljes iinkolts6ge 601,83
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M6tyesf6ldi Fecskef6szek 6voda

konyhai dolgoz6 - f6
szemelyi
raforditAs/6v

bertamogatas
(norma. f6)

szemelyi kiadas

osszesen ( szemelyi rafordites - bertamogatas)

5,40 15228 334,00 8 812 800,00

Ft

Ft

Ft

Ft

6 4'15 534.00

Ft
Ft
Ft
Ft

Ft

MAtyasfatldi Fecskef6szek 6voda adat
6tkez6shez kapcsol6d6 dologi kiades 2017. 6vi terv 7 474 791,05
t6nyleqes etel adaq napa 1 x-i etkezes, 20'16 366,00

t6nyleqes 6tel adag napi 2 x-i 6tkezes, 2016 1116,00
t6nvleqes etel adaq napi 3 x-i etkezes, 2016 98 749,00
iisszes ebed szama 100 231,00

osszes reqqeli szema 99 865,00
osszes uzsonna szama 98 749,00
1X-i 6tkez6s ara 3't7,00
2X-i etkez6s ara 378,00
3X-i 6tkez6s ara /140,00

szamitasi m6d szoveggel
szem6lyi + elelmiszervasarlason kivuli qq!egl!!ac!4!qE Osszes ktilts6g 13 890 325,05

0,80 tisszes k6lts6g eb6dre 11 112 260,04

0,10 osszes ktilts6q reggelire 1 389 032,51

0,10
osszes k6lts69
uzsonnira I 389 032,51

osszes koltseq ebedre /osszes ebed szema 1 eb6d kolts6ge 110,87

osszes kdltseg reggeli /osszes reggeli szema 1 reqgeli ktilts6qe 13,91

osszes koftseg reggeli uzsonna / osszes uzsonna
szama 'l uzsonna kolts6ge 14,07

1X-i 6tkezes ara + 1 ebed eb6d teljes 6nkolts6ge 427,87

2X-i etkezes +1 + ebed ko
k6tszeri 6tkez6s teljes
6nk6lts69e 502,78

k0ltsege

hAromszori 6tkez6s
telies 6nkOlts6ge 578,84

3X-i etkez6s era + 1 reggeli + ebed + uzsonna
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Budapest XVl. keriileti Napsugir 6voda

konyhai dolqoz6 - f6
szem6lyi
raford it6s/ev

bertamogatas
(norma' f6)

szemelyi kiades

osszesen ( szemelyi raforditas - bertamogatas)

5,55 18 598 002,00 I057 600,00

I540 402,00

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft
Ft
Ft
Ft

Napsug6r Ovoda adat
6tkez6shez kapcsol6d6 dologi kiadis 2017. 6vi terv 3 708 267,00
t6nyleqes 6tel adaq napi 1 x-i etkezes, 2016 346,00
tenyleges etel adag napi 2 x-i 6tkezes, 2016 2 817,00
tenyleqes etel adaq napi 3 x-i 6tkezes, 2016 66 384,00
osszes ebed szama 69 547,00
osszes reqqeli szama 69 201 ,00
osszes uzsonna szama 56 384,00
1X-i etkezes ara 290,82
2X-i 6tkezes ara 347 ,14
3X-i etkezes ara 398,34

szemitesi m6d szoveqqel
szemelyi + elelmiszervasarlason kivuli dologi kiadasok aisszes kiilts6q 13 248 669,00

0,80 tisszes kolts6g eb6dre 10 598 935,20
0,10 6sszes kailts6q reggelire 1 324 866,90

0,1 0
osszes ktilts6g
uzsonnera I 324 866,90

osszes koltseg ebedre /osszes eb6d sz5ma 1 eb6d ktilts6ge 152,40

osszes kdltseg reggeli /osszes reggeli sz6ma 1 reggeli kOlts6ge 't 9,15

osszes ko[seg reggeli uzsonna / osszes uzsonna
szama 1 uzsonna kolts6ge 19,96

1X-i etkezes ara + 1 ebed k0lts6ge eb6d teljes 6nk0lts6ge 443,22

2X-i etkezes k0lts e+1 eli + ebed k0
k6tszeri 6tkez6s telies
tinkOlts6qe 518,68

3X-i 6tkez6s ara + 1 reggeli + ebed + uzsonna
koltsege

hAromszori 6tkez6s
teljes iinktilts6ge 589,84



ll

Sashalmi Manoda 6voda

konyhai dolg026 - fo
szemelyi
raforditas/ev

bertamogates
(norma- fO)

2,80 10 950 612,00 4 569 600,00

6 381 012,00

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft
Ft
Ft
Ft

adat
6tkez6shez kapcsol6d6 dologi kiadas 2017. 6vi terv 2 645 461,83
tdnyleqes etel adaq napi 1 x-i etkezes, 2016 15,00
t6nyleges etel adag napi 2 x-i 6tkezes, 2016 1251,00
tenyleqes etel adaq napi 3 x-i etkezes, 2016 26 180,00

osszes ebed szama 27 446,00

osszes reqqeli szema 27 431,00
osszes uzsonna szAma 26 180,00
1X-i etkezes ara 332,00
2X-i etkezes ara 397,00
3X-i etkezes ara 461,00

szamltasi m6d szoveggel
szemelyi + elelmiszervasarlason kivoli dologi kiadasok iisszes kiilts6g 9 026 473,83

0,80 tisszes k6lts6g eb6dre 7 221 179,06

0,10 6sszes kiilts6g reggelire 902 647,38

0,10
osszes ktilts6g
uzsonnira 902 647,38

osszes k0lts6q ebedre /6sszes ebed sz6ma 1 eb6d k6lts6ge 263,10

osszes koltseg reggeli /osszes reggeli szema 1 reggeli ktilts6ge 32,91

osszes koltseg reggeli uzsonna / osszes uzsonna
szama 1 uzsonna kolts6ge 34,48

'lx-i etkezes ara + 1 ebed k0 e eb6d telies 6nktilts69e 595,10

ketszeri 6tkez6s teues
6nktilts69e 693,01

3X-i etkezes ara + 1 reggeli + ebed + uzsonna
k0ltsege

h6romszori 6tkez6s
telies iink6lts6ge 791,49

szemelyi kiadAs

osszesen ( szemelyi raforditas - b6rtamogatas):

2X-i etkezes kotseoe + 1 reggeli + ebed koltsege



t2

Szentmihtlyi Jatsz6kert 6voda

konyhai dolgozo - f6
szemelyi
rafo rd itas/ev

b6rtamogatas
(norma. f6)

szemelyi kiades

osszesen ( szemelyi rafordites - bedamogates)

6,10 27 560 381 ,00 I 955 200,00

17 605 181,00

Ft

Ft
Ft
Ft
Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Szentmihalyi Jetsz6kert ovoda adat
6tkez6shez kapcsol6d6 dologi kiadas 2017. 6vi terv 5 544 200,50
t6nyleges 6tel adag napi 'l x-i 6tkezes, 2016 673,00
tenyleges 6tel adag napi 2 x-i 6tkezes, 2016 3 001,00
t6nyleges 6tel adag napi 3 x-i 6tkezes, 2016 87 381,00
osszes eb6d szama 91 055,00
dsszes reggeli szama 90 382,00
osszes uzsonna szama 87 381,00

332,00
2X-i 6tkezes era 397,00

461,00

szemitasi m6d szoveqgel
szemelyi + 6lelmiszervasarlason kivuli dologi kiadasok tisszes ktilts69 23 149 381,50

0,80 osszes k6lts6q eb6dre 18 519 505,20
0,10 dsszes k6lts6g reggelire 2 314 938,15

0,10
iisszes ktilts6g
uzsonndra 2 314 938,15

osszes koltseg ebedre /osszes ebed szama 1 eb6d kolts6ge 203,39

osszes koltseq reqqeli /osszes reggeli szama 1 reggeli k6lts6ge 25,61

osszes k0lts6g reggeli uzsonna / osszes uzsonna
szama 1 uzsonna k6lts6ge 26,49

1X-i etkezes ara + 1 eb6d kol eb6d teljes 6nkiilts6ge 535,39

2X-i etkez6s kolts e+ 1re eli + eb6d k0 e
k6tszeri 6tkez6s teljes
iink6lts69e 626,00

3X-i etkezes ara + 1 reggeli + eb6d + uzsonna
k0lts6ge

hiromszori 6tkez6s
telies 6nktilts6ge 715,49

1X-i 6tkez6s ara

3X-i 6tkezes 6ra



l3

Gtillesz 6voda

Ft

Ft
Ft
Ft
Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Gollesz 6voda adat
6tkezdshez kapcsol6d6 dologi kiadas 2017. 6vi terv 24 468,00
tenyleges etel adag napi 'l x-i etkezes, 2016 231,00
t6nyleqes 6tel adaq napi 2 x-i 6tkez6s, 2016 0,00
tenyleqes 6tel adaq napi 3 x-i 6tkez6s, 2016 1 540,00
osszes eb6d szama 1 771,00
osszes reqqeli szama 1540,00
osszes uzsonna szema 1 540,00
1X-i etkez6s ara 309,00
2X-i etkez6s ara 369,00
3X-i 6tkezes ara 429,00

szamitasi m6d szdveqqel
szem6lyi + elelmiszervaserleson kivuli dologi kiadasok tisszes k6lts6q 24 468,00

0,80 tisszes kOlts6g eb6dre 't 9 574,40
0,10 tisszes kOlts6g reggelite 2 446,80

0,10
osszes kiilts69
uzsonnera 2 446,80

osszes koltseg eb6dre /osszes ebed szama t eb6d k6lts6ge 11,05

osszes koltseg reggeli /osszes reggel i szama I reggeli k6lts6ge 1,59

osszes koltseg reggeli uzsonna / osszes uzsonna
szama 1 uzsonna k6lts6ge 1,59

1X-i etkez6s ara + 1 eb6d kol eb6d telies 6nk0lts6ge 320,05

2X-a etkezes +1 eli + ebed ko e
k6tszeri 6tkez6s t6ljes
iink6lts6ge 381,64

kdltsege
hiromszori 6tkez6s
telies iinkiilts6ge 443,23

3X-i etkezes ara + 1 reggeli + ebed + uzsonna



t4

Arany Janos A[alanos lskola

adat

etkezeshez kapcsol6d6
dologi kiadas 2017

2 693
571

tenyleges etel adag napi
1 x-i 6tkezds, 2016. 22 733

tenyleges etel adag napi
3 x-i 6tkez6s, 2016. 45 556

osszes ebed szama 68 289

osszes reggeli +

uzsonna szama

1X-i 6tkez6s ara 478

3X-i etkez6s ara

szamitasi m6d
sz0veqqel Ft

szem6lyi +

6lelmiszerves6rlSson
kivuli dologi
kiadasok osszes koltseq 2 631 049

90,00%
osszes koltseg
ebedre 2 367 944

10,00%

osszes k6lts6g
reggelire +

uzsonnara 263 105

osszes kdltseg
ebedre /6sszes ebed
szama 1 ebed koltseqe 35

osszes koltseg
reggeli /0sszes
reqqeli szama

1 reggeli + uzsonna
k0ltseqe 6

1X-i etkezes ara + 1

ebed koltsege
eb6d teljes
6nkolts6ge 513

3X-i 6tkezes ara + 1

ebed koltsege + 1

reggeli + uzsonna
k6ftsege

hAromszori 6tkez6s
telies iinkOlts6ge tot

adat

etkezeshez kapcsol6d6
doloqi kiadas 20'17

2 916
619

tenyleges etel adag napi
1 x-i 6tkezes, 2016. 27 679

tenyleges etel adag napi
3 x-i 6tkezes, 2016. 42 635

osszes eb6d szama

osszes reggeli + uzsonna
szema 42 635

1X-i etkezes ara 387

3X-i etkezes era 584

szamitasi m6d
sz0veqqel Ft

szemelyi +
elelmiszerv6sa ason
kiv0li dologi
kiadAsok osszes k6ftseq

90,00% 2 563 686

10,00%

osszes k0ltseg
reggelire +
uzsonnara 284 854

osszes koltseg
ebedre /osszes eb6d
szema 1 ebed koltsege 36

osszes koltseg
reggeli /osszes
reggeli szama

1 reggeli + uzsonna
k0ltseqe 7

1X-i etkezes era + 1

ebed koltsege
eb6d teljes
tinkOlts69e

3X-i etkezes ara + 1

ebed k0lts6ge + 1

reggeli + uzsonna
k0ltseqe

h6romszori
6tkez6s teljes
itnk6lts6ge 627

Batthyany llona Analanos lskola

45 556

722

70 314

2 848 540

osszes k0ltseg
ebedre



Centenariumi Altalanos lskola

G6llesz lnt6zm6ny - iskola

adat

etkezeshez kapcsol6d6
doloqi kiadas 2017

1 719
944

tenyleges 6tel adag
napi '1 x-i etkezes,
2016. '15 547

tenyleges 6tel adag
napi 3 x-i 6tkez6s,
2016. 21 587

osszes ebed szama 37 134

1X-i etkezes era JO/

3X-i etkezes ara 584

szAmitesi m6d
sz0veqqel

szem6lyi +
elelmiszervasarlason
kivuli doloqi kiadasok osszes koltseg 1 652 386

90,00%
osszes k0ltseg
ebedre 1 487 147

10,00%

dsszes kolts6g
reggelire +

uzsonnera 165 239

dsszes kolts6g
ebedre /osszes eb6d
szama 1 ebed koltseqe 40

osszes koltseg
reggeli /osszes
reggeli szdma

1 reggeli + uzsonna
k0lts6qe 8

1X-i etkezes era + 1

ebed koltsege
eb6d telies
itnk6lts6ge 427

3X-i 6tkezes ara + 1

ebed koltsege + 1

reggeli + uzsonna
k0ltsege

haromszori
6tkez6s teljes
6nkolts6ge o5l

adat

6tkezeshez kapcsol6d6
dologi kiadas 2017

1 307
929

tenyleges 6tel adag napi 1

x-i etkezes, 2016.

tenyleges 6tel adag napi 3
x-i etkezes, 2016. 18 913

osszes ebed szema 21 264

osszes reggeli + uzsonna
szama 18 9'13

410

3X-i etkezes ara 625

szamitesi mOd
szoveqqel Ft

szemelyi +
elelmiszervasadason
kivuli dologi kiadesok osszes koltseg 1 246 010

98,00%
osszes k6ftseg
eb6dre I 221 090

2,000/o

osszes kdltseg
reggelire +

uzsonnara

dsszes k6ltseg ebedre
/6sszes ebed szama 'l eb6d kdltsege

osszes k0ltseg reggeli
/6sszes reggeli szema

1 reggeli + uzsonna
kolts6qe I

1X-i etkezes ara + 1

ebed koltsege
eb6d telies
6nktilts69e 467

3X-i etkezes ara + '1

ebed koltsege + 1

reggeli + uzsonna
k0ltsege

heromszori
6tkez6s teljes
6nk6lts6ge 683

osszes reggeli +

uzsonna szama 21 587

Ft

2 351

1X-i etkezes ara

24 920



16

Herman Ott6 Altalinos lskola

J6kai M6r Altaliinos lskola

adat

etkezeshez kapcsol6d0
dologi kiadas 2017.

2 531
424

tenyleges 6tel adag napi 1

x-i 6tkezes, 2016.

tenyleges etel adag napi 3
x-i etkezes, 2016.

osszes ebed szema 73 432

osszes reggeli + uzsonna
szama 40 860

1X-i 6tkezes ara 387

3X-i etkezes ara 584

szamitesi m6d
sz6veqqel

szemelyi +

6lelmiszervasafleson
kivuli dologi kiadesok osszes koltseq 2 461 798

90,00%
osszes k0lts6g
eb6dre 2 215 618

10,00%

osszes k0lts6g
reggelire +

uzsonnara 246 180

osszes k6ltseg ebedre
/osszes eb6d szema 1 eb6d k0lts6qe 30

osszes k0lts6g reggeli
/dsszes reqqeli szama

'1 reggeli + uzsonna
koltseqe 6

1X-i etkezes ara + 1

ebed kOltseqe
eb6d teljes
6nkolts6ge 417

3X-i 6tkezes ara + 1

ebed koltsege + 1

reggeli + uzsonna
k0ftseqe

haromszori
6tkez6s telies
6nktilts6ge 620

adat

etkezeshez kapcsol6d6
dologi kiadas 2017.

2 711
931

tenyleges etel adag napi 1

x-i 6tkezes, 2016.

t6nyleges etel adag napi 3
x-i etkezes, 2016.

osszes ebed szama 68 205

31 896

1X-i etkezes ara

3X-i etkezes era

szamitesi m6d
sz6veggel Ft

szemelyi +

elelmiszervasarlason
kivuli dologi kiadesok 6sszes k0ltseg 2 646 316

90,00%
0sszes k0ltseg
ebedre

10,00%

osszes koltseg
reggelire +
uzsonnara 264 632

osszes k0lts6g ebedre
/osszes ebed sz6ma 1 eb6d koltsege

osszes koltseg reggeli
/osszes reggeli szama

1 reggeli + uzsonna
koltsege 8

1X-i etkezes ara + 1

ebed koltsege
eb6d teljes
tinktilts6ge

3X-i etkezes ara + 1

ebed koltsege + 1

reggeli + uzsonna
k0ltsege

hiromszori
6tkez6s teljes
tinkOlts6ge 627

40 860

Ft

36 309

31 896

osszes reggeli + uzsonna
szama

387

584

2 381 684

422
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Kolcsey Ferenc A[alanos lskola

adat

etkezeshez kapcsol6do
doloqi kiades 2017.

2188
609

tenyleges etel adag napi 1

x-i etkezes, 2016. 29 291

tenyleges 6tel adag napi 3
x-i 6tkezes. 2016. 36 s20

osszes ebed szama 65811

osszes reggeli + uzsonna
szema 36 s20

1X-i etkezes ara 387

3X-i etkezes ara

szamitasi mod
sz0veqgel Ft

szemelyi +
6lelmiszervas6rl6son
klvuli dologi kiadasok 6sszes koltseq 2115586

90,00%

10,00%

osszes k0lts6g
reggelire +

uzsonnara 21 '1 559

osszes kolts6g
ebedre /osszes ebed
szama I ebed koltseqe 29

osszes k0ltseg
reggeli /osszes
reqqeli szama

1 reggeli + uzsonna
k0ltseqe 6

1X-i e&ezes ara + 1

eb6d k0ftseoe
eb6d teljes
6nk6lts6qe 416

3X-i etkezes ara + 1

ebed koftsege + 1

reggeli + uzsonna
k0ltseqe

hiromszori
6tkez6s teUes
iink6lts6ge 619

adat

etkezeshez kapcsol6d6
dologi kiadas 20'17.

2 577
669

tenyleges 6tel adag napi 1

x-i etkezes, 2016. 21 383

tenyleges 6tel adag napi 3

x-i 6tkezes. 2016. 39 699

osszes eb6d szama 61 082

osszes reggeli + uzsonna
szAma 39 699

1X-i 6tkezes 5ra 478

3X-i etkezes ara 722

szamitasi m6d
sz0veqqel Ft

szemelyi +
6lelmiszervaserleson
klvoli dologi
kiadasok osszes koltseg 2 512 388

90,00%
osszes k0ltseg
ebedre

10,00%

dsszes koltseg
reggelire +

uzsonnAra 251 239

osszes k0lts6g
eb6dre /osszes ebed
szama 1 eb6d koltsege 3t

osszes koltseg
reggeli /6sszes
reggeli szama

'l reggeli + uzsonna
k0lts6qe 6

1X-i etkez6s ara + 1

ebed k0ftsege
eb6d teljes
iinkOlts6ge 515

3X-i 6tkez6s ara + 1

ebed kdltsege + '1

reggeli + uzsonna
k0lts6qe

haromszori
6tkez6s teues
6nkolts69e 765

Lemh6nyi Dezs6 Altalanos lskola

584

osszes koltseg
eb6dre 1 904 027

2 261 149



r8
M6ra Ferenc Altalenos
lskola

Sashalmi Tanoda Altalanos lskola

adat

etkezeshez kapcsol6d6
doloqi kiadas 2017.

2 931
842

tenyleges etel adag napi 1

x-i 6tkezes, 2016. 31 394

tenyleges etel adag napi 3
x-i 6tkezes, 2016. 39 644

osszes ebed szama 71 038

osszes reggeli + uzsonna
szama 39 644

1X-i etkezes 6ra 478

3X-i etkezes ara 722

szamitasi m6d
szoveggel Ft

szemelyi +
elelmiszervaserlason
klvoli dologi
kiadasok osszes koltseg 2 869 028

90,00%
osszes koltseg
ebedre 2 582 125

10,00%

osszes koltseg
reggelire +

uzsonnAra 286 903

osszes koltseg
ebedre /osszes ebed
szama 1 ebed koltsege Jt,

osszes k0ltseg
reggeli /osszes
reqgeli szama

1 reggeli + uzsonna
k0lts6qe 7

1X-i 6tkezes ara + 1

ebed koltseqe
eb6d teljes
6nkolts6qe 515

3X-i etkezes ara + 'l

ebed koltsege + '1

reggeli + uzsonna
k0ltsege

hiromszori
6tkez6s teljos
onk6lts6ge

adat

etkezeshez kapcsol6d6
doloqi kiades 2017.

3 092
746

t6nyleges etel adag napi '1

x-i etkezes, 2016. 33 455

tenyleges etel adag napi 3
x-i 6tkezes, 2016. 38 050

osszes ebed szama 71 505

osszes reggeli + uzsonna
szama 38 050

1X-i etkezes ara 387

3X-i etkezes era 584

szemitasi mod
szoveggel Ft

szem6lyi +

elelmiszervesarlason
kivoli dologi
kiadasok 0sszes k0ltseg

90,00%
osszes koltseg
ebedre 2 720 624

10,000/o

osszes koltseg
reggelire +

uzsonnara 302 292

osszes k0lts6g
eb6dre /6sszes ebed
szema 1 ebed koftseqe 38

osszes k0ltseg
reggeli /osszes
reqqeli szama

1 reggeli + uzsonna
kdlts6qe 8

1X-i etkezes ara + 1

ebed k0ltsege
eb6d teljes
OnkOlts6qe 425

3X-i etkezes ara + 1

ebed kdltsege + 1

reggeli + uzsonna
k0ftseqe

haromszori
6tkez68 telies
iinkOlts6ge 630

/bb

3 022 915



l9
Szen o Albert AltalSnos lskola

Szerb Antal Gimnazium

Trncsics Miha Altalenos lskola 6s Gimnizium

6tkez6shez kapcsol6d6
dologi kiadas 2017. 3 310 771

tenyleges 6tel adag napi 1

x-i 6tkez6s,20'16. 23 924

tenyleges etel adag napi 3
x-i 6tkezes, 2016. 45 318

69 242osszes ebed szama

osszes reggeli + uzsonna
szama

387

5843X-i etkezes ara

szamltesi m6d szoveoqel Ft

szemelyi +

6lelmiszervasarlason
klvuli doloqi kiadasok osszes kolts6q 3 185 016

90,00%
0sszes koltseg
eb6dre 2 866 514

10,00%

dsszes koltseg
reggelire +

uzsonnera 318 502

osszes koltseg
eb6dre /osszes ebed
szama 1 ebed koltsege 41

6sszes k0ltseg
reggeli /osszes
reqqeli szama

1 reggeli + uzsonna
k0lts6qe 7

1X-i etkezes ara + 1

eb6d k0lts6ge
eb6d teljes
6nktilts6ge 428

3X-i etkez€s 6ra + |

ebed k0lts6ge + 1

reggeli + uzsonna
k0ltsege

haromszori
6tkez6s teljes
6nkdlts6ge 632

adat

etkezeshez kapcsol6d6
doloqi kiades 2017. 1 920 669

tenyleges 6tel adag napi 1

x-i 6tkez6s, 2016. 38 414

osszes ebed szama 38 414

'lX-i 6tkez6s ara 543

szemitasi m6d szoveggel Ft

szemelyi +

6lelmiszervasa ason
kivuli dologi kiad6sok 0sszes koltseg 1 854 332

100.00%
osszes k0lts6g
ebedre 1 854 332

0sszes k6ltseg
eb6dre /osszes ebed
szama 1 ebed koltseqe 48

1X-i 6tkez6s era + 1

ebed k0ltsege
eb6d telies
tinkiilts69e

adat

2 292 468
6tkezeshez kapcsol6do
doloqi kiadas 2017.

39 432
tenyleges 6tel adag napi 1

x-i 6tkezes, 2016.

37 869
tenyleges etel adag napi 3

x-i 6tkez€s, 2016

77 301osszes ebed szama

37 869
osszes reggeli + uzsonna
szama

1X-i etkezes ara

3X-i etkezes ara

szam itasi mOd szoveggel Ft

szemelyi +

elelmiszervaserleson
kivuli dologi kiadasok osszes k0ltseq 2 226 318

90,00%
osszes koltseg
eb6dre 2 003 686

10,00%

osszes k0lts69
reggelire +

uzsonnera 222 632

osszes k0lts6g
ebedre /osszes ebed
szema 1 ebed koltsege ZO

1 reggeli + uzsonna
koltsege

1X-i etkezes ara + 1

ebed k0ltsege
eb6d teUes
Onk6lts69e 413

3X-i 6tkezes ara + 1

ebed koftsege + 1

reggeli + uzsonna
k0ltsege

haromszori
6tkez6s teUeg
tink6lt66ge _ 616

adat

45 318

'l X-l etkezes ara

591

387

584

osszes koltseg reggeli
/osszes reqqeli szema 6


