
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Jegyzoje 

r-111 , , l"t. t' ~- szamu e o erJesz es 

ElOterjesztes a Kepviselo-testiilet reszere 
a nevelesi-oktatasi intezmenyekben biztositott gyermeketkeztetes igenybevetelenek 

m6djar6l es a teritesi dijak mertekerol sz616 26/2011. (IX. 1.) onkormanyzati rendelet, 
valamint a szemelyes gondoskodast nyujt6 ellatasokr6l sz616 22/2012. (V. 23.) 

onkormanyzati rendelet m6dositasar6l 

I. Tartalmi osszefoglal6 

Az egeszsegugyrol sz616 1997. evi CLIV. t6rveny 50. § (3) bekezdese eloirja, hogy a 
kozetkeztetesben- kiilOnos tekintettel az egeszsegiigyi, szocialis es gyermekintezmenyekben 
nyujtott kozetkeztetesre - az elettani szfiksegletnek megfelelo minosegii es tapertekii etkezest 
kell biztositani. 

2015. janu:ir 1-jen lep hatalyba a kozetkeztetesre vonatkoz6 tapl:ilkozas-egeszsegiigyi 
el0irasokr61 sz616 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a tovabbiakban: EMMI rendelet). A 
rendelet a magas szinvonalu, egeszseges etkeztetest kiv:inja elomozditani, ezert rogziti az 
ir:inyad6 tapanyag-beviteli norm:ikat es a tiltott elelmiszereket, valamint a kfilonbozo eletkori 
csoportokra lebontva hat:irozza meg, hogy a kfilonbozo taplalekcsoportokb61 mennyit kell 
biztositani a gyerekek szam:ira. A kozetkeztetesi rendelet 4. mellekleteben foglalt tablazat 
hat:irozza meg az etelsorelemekbol korcsoportonkent az egy fOre egy etkezes sor:in biztositott 
adagolasi mennyiseget ( eloterjesztes 2. melleklete ). 

A Budapest Fov:iros X. kerfilet Kobanyai Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkorm:inyzat) 
nevelesi-oktatasi intezmenyeiben a Pensi6 Minosegi Kozetkeztetes Kft. (a tovabbiakban: 
Vallalkoz6) latja el a kozetkeztetesi feladatokat. A Kobanyai Egyesitett Bolcsodek (a 
tovabbiakban: Bolcsode) a sajat konyhajaban allitja elo a gyermekek etkeztetesehez sziikseges 
eteleket. 

Az EMMI rendelet vegrehajtasa erdekeben az elelmezesi nyersanyagnorma megemelese 
szfikseges a gyermeketkeztetesben, ami egylittal a teritesi dijak emeleset is jelenti. 

A Vallalkozoval kozbeszerzesi eljaras kereteben kotott szerzodest az Onkorm:inyzat, amely 
2015. janu:ir 1-jetol lep hatalyba. A Vallalkoz6 a 2014. szeptember 11-ei es november 3-ai 
leveleben (az eloterjesztes 3. es 4. melleklete) javasolta, hogy a Kepviselo-testfilet a 
kozetkeztetesi rendelet hatalyba lepeset kovetoen emelje meg a nyersanyagnormat. A 
nyersanyagnormat a 2015. janu:ir 1-jen hatalyba lepo uj szerzodesre tekintettel is emelni 
kellett volna, a m6dositasba most a kozetkeztetesi rendelet hatasa is beepul. 

A Kobanyai Egyesitett Bolcsodek (a tovabbiakban: Bolcsode) intezmenyeiben legutobb 2012 
aprilisaban kerult sor az elelmezesi nyersanyagnorma emelesere, az6ta valtozatlanok az 
intezmenyi teritesi dijak is, amit a sziilok fizetnek. 

A kozetkeztetes koltsege harom elembol all: 
1. elelmezesi nyersanyagnorma (nett6): az egy ellatott egy elelmezesi napJara 

felhaszmilhat6 elelmiszer-nyersanyag altalanos forgalmi ado (a tovabbiakban: AF A) 
nelkiili osszege. 

2. rezsikoltseg vagy :irres (nett6): a szolgaltatas ellatasahoz szukseges koltsegek (ber, 
energia, szallitas, beruh:izas, egyeb miikodesi koltsegek), ami az onkorm:inyzat 
koltsege. Ide tartozik a Vallalkoz6 haszna is. Ez a tetel mutatja meg, hogy egy adag 
etel eloallitasa a felhasznalt nyersanyag kivetelevel mennyibe kerul. A rezsikoltseget a 
nevelesi-oktatasi intezmenyek eseteben az Onkormanyzat a Vallalkoz6nak fizeti meg, 
a Bolcsodek eseteben a Bolcsodek koltsegveteseben biztositja. A rezsikoltseg 
meghat:irozhat6 a nett6 nyersanyagnorma szazalekaban. 

3. AFA. 



A szlil6k altai fizetett intezmenyi teritesi dij ( ebedpenz) a gyermekek vedelmer61 es a 
gyamiigyi igazgatasr61 sz616 1997. evi XXXI. tOrveny 151. §-a ertelmeben az elelmezesi 
nyersanyagnorma AF A-val emelt osszege. 

Az eladasi ar egy adag etelre nezve a nett6 nyersanyagnorma + AF A, valamint a nett6 
rezsikoltseg + AF A osszege. A V allalkoz6 altai kiszamlazott szolgaltatasi dij bazisat az 
eladasi ar, valamint az adott id6szakra korcsoportonkent megrendelt adagszamok adjak. 

Az Onkormanyzat kiadasait csokkentik egyreszt a sziil6k altai befizetett teritesi dijak, 
masreszt az allami tamogatas. 

1. Nevelesi-oktatasi intezmenyek 

A nevelesi-oktatasi intezmenyekben az etkeztetes terftesi dijat a nevelesi-oktatasi 
intezmenyekben biztositott gyermeketkeztetes igenybevetelenek m6djar61 es a teritesi dijak 
merteker61 sz616 26/2011. (IX. 1.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Orl.) hatarozza 
meg. 

A 2015. januar 1-jet61 hatalyba lep6 Vallalkoz6i szerz6des 4.1. pontja tartalmazza az 
ellenszolgaltatas nett6 arat, a vallalkoz6i dfjat. Bar a szerz6des 4.4. pontja alapjan a 
Vallalkoz6 a kozetkeztetesi szolgaltatas teljesitesenek els6 12 h6napjaban nem jogosult 
dijemelesre, ugyanezen pont azonban jogszabalyvaltozas esetere lehet6seget biztosit a 
dij emelesre. 

A kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. torveny 132. § (2) bekezdese ertelmeben nem 
min6siil tiltott szerz6desm6dositasnak, ha a szerz6des m6dositasa olyan koriilmeny miatt valt 
sziiksegesse, amely a szerz6deskotest kovet6en- a szerz6deskoteskor el6re nem lathat6 okb61 
meriilt fel es a szerz6des valamelyik fellenyeges jogos erdeket serti. 

A kozetkeztetesi rendelet el6re nem lathat6 m6don befolyasolja a szolgaltatas ellatasat, ezert a 
szerz6des m6dositasanak jogi akadalya nines, valamint a Vallalkoz6 a szerz6des alapjan 
jogosult az aremelest ervenyesiteni a szerz6des m6dositasa nelkiil is. 

Az 1. tablazat a V allalkoz6 javaslatat tartalmazza a nyersanyagnorma emeleser61. 

PENSIO Min6segi 
PENSIO Min6segi Kozetkeztetes Kft. 

Jelenleg hatalyos Kozetkeztetes Kft. ajanlasa a kozetkeztetesi 

Korcsoport Etkezes 
onkormanyzati ajanlasa a rendelet hatalyba 

rendelet kozbeszerzesi lepesevel (jogosult 
eljarasban ervenyesiteni a szerz6des 

alapjan) 

Netto norma (Ft) Netto norma (Ft) Netto norma (Ft) 

tizorai 48,0 55,0 89,2 

6voda (4-6 ev) 
ebed 198,0 210,0 213,2 

uzsonna 38,0 50,0 80,8 

osszesen 284,0 315,0 383,2 

tizorai 62,0 62,0 100,3 
Altalanos iskola 

ebed 248,0 260,0 260,0 
also tagozat (7-

10 ev) uzsonna 56,0 56,0 98,9 

osszesen 366,0 378,0 459,2 

Altalanos iskola tizorai 62,0 62,0 110,7 
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felso tagozat 
ebed 248,0 260,0 298,3 

(11-14ev) 
uzsonna 56,0 56,0 109,1 

osszesen 366,0 378,0 518,1 

Gimnazium es a ebed 312,0 311,0 334,0 
15 even feluli 
korcsoportok 

(15- ev) osszesen 312,0 311,0 334,0 

1. ttibltizat 

A 2. tablazat az Orl.-ben rogzitett 2013. augusztus 1-jetol hatalyos nyersanyagnorrnakat, 
illetve a v allalkozonak: az 6nkorrnanyzat altai fizetendo vallalkozoi dij akat tartalmazza. 

A sztilok altai fizetendo 
Rezsikoltseg, nem vallalkoz6i 

intezmenyi teritesi dij 
terhelheto a sziilokre dij 

(ebedpenz) Rezsi a netto 
norma 

Intezmeny Brutt6 
Etkezes bizonyos 

Netto Netto Norma Netto arres 
arres 

osszesen meghatarozott 
norma norma brutto Ft arres A fa 

(rezsi) 
brutto %-aban 

Ft AfaFt Ft Ft (eladasi 
Ft 

ar) Ft 

6voda 

tizorai 47,14 12,73 59,87 18,38 4,96 23,34 83,21 39% 

ebed 197,57 53,34 250,91 77,05 20,80 97,85 348,77 39% 

uzsonna 39,50 10,67 50,17 7,90 2,13 10,03 60,20 20% 

osszesen 284,21 76,74 360,95 103,33 27,90 131,23 492,18 36% 

Altaltinos iskola 
tiz6rai+ebed+ 

366,40 98,93 465,33 142,90 38,58 181,48 646,81 39% 
uzsonna 
ebed 248,25 67,03 315,28 96,82 26,14 122,96 438,24 39% 

tizorai+ebed 310,31 83,78 394,09 121,02 32,68 153,70 547,79 39% 

ebed+uzsonna 304,34 82,17 386,51 118,69 32,05 150,74 537,25 39% 

Gimntizium 

ebed 311,50 84,11 395,61 121,49 32,80 154,29 549,90 39% 
2. tablazat 

A 3. tablazatban lathat6 a V allalkoz6 altai kiszamitott szi.ikseges es elegseges nett6 
nyersanyagnorrna, amely mellett biztosithat6 a kozetkeztetesi rendelet korosztalyonkenti 
el6irasa. Osszehasonlitaskent tartalmazza a tablazat a Magyar Kozetkeztetok Egyesi.iletenek a 
rendelet alapjan meghatarozott nyersanyagnorma-ajanlasat is, ami magasabb, mint a 
v allalkoz6 javaslata. 

Korcsoport Etkezes 

6voda (4-6 ev) 
tizorai 

ebed 

uzsonna 

osszesen 

Magyar Kozetkeztetok 
Egyesuletenek rendelet 

alapjan tett ajanlasai 

Netto norma (Ft) 

95,0 

254,5 

93,2 

442,7 

PENSIO Minosegi 
Kozetkeztetes Kft. 

ajanlasa 

Netto norma (Ft) 

89,2 

213,2 

80,8 

383,2 
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tiz6rai 109,6 100,3 

Altahinos iskola also tagozat (7 -10 ev) 
ebed 292,3 260,0 

uzsonna 108,4 98,9 

osszesen 510,3 459,2 

tiz6rai 121,7 110,7 

Altahinos iskola felso tagozat (11-14 ev) 
ebed 344,9 298,3 

uzsonna 116,8 109,1 

osszesen 583,4 518,1 

tiz6rai 125,7 121,4 

Gimmizium es a 15 even feliili korcsoportok ebed 412,4 334,2 
(15- ev) 

uzsonna 129,6 118,4 

osszesen 667,7 574 
3. tablazat 

Az Onkormanyzat vezetesevel egyeztetve javasolom, hogy az Onkormanyzat fogadja el a 
Vallalkoz6 javaslatat, es annak megfeleloen emelje meg a nevelesi-oktatasi intezmenyekben 
az elelmezesi nyersanyagnormat, illetve az intezmenyi teritesi dijat. 

2. Bolcsode 

A Bolcsodeben biztositott gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dijait a szemelyes 
gondoskodast nylijt6 ellatasokr61 sz616 22/2012. (V. 23.) onkormanyzati rendelet (a 
tovabbiakban: Or2.) hatarozza meg. 

Az etkezesek tapanyagertekenek fObb mutat6it az eloterjesztes 5. melleklete tartalmazza. 

A Bolcsode szamitasai szerint a kozetkeztetesi rendelet vegrehajtasahoz az alabbi elelmezesi 
nyersanyagnormak, illetve intezmenyi teritesi dijak sziiksegesek: 

1. Bolcsodei gyermeketkeztetes: 
a) a reggeli eseteben 73 Ft norma es 19,7 Ft AF A, brutt6 92,7 Ft, 
b) a tiz6rai eseteben 3 5 Ft norma es 9, 4 5 Ft AF A, brutt6 44,4 5 Ft, 
c) az ebed eseteben 222 Ft norma es 59,94 Ft AF A, brutt6 281,94 Ft, 
d) az uzsonna eseteben 53 Ft norma es 14,31 Ft AF A, brutt6 67,31 Ft, 
e) a napi etkezes osszesen 383 Ft norma es 103,4 Ft AFA, brutt6 486,4 Ft. 

2. Bolcsodei reformetkeztetes: 
a) a reggeli eseteben 119 Ft norma es 3 2, 1 Ft AF A, brutt6 151, 1 Ft, 
b) a tiz6rai eseteben 44Ft norma es 11,9 Ft AFA, brutt6 55,9 Ft, 
c) az ebed eseteben 272Ft norma es 73,4 Ft AF A, brutt6 345,4 Ft, 
d) az uzsonna eseteben 69 Ft norma es 18,6 Ft AF A, brutt6 87,6 Ft, 
e) a napi etkezes osszesen 504 Ft norma es 136,1 Ft AF A, brutt6 640,1 Ft. 

Javasolom, hogy az Onkormanyzat a fentiek alapjan emelje a Bolcsodeben a 
gyermeketkeztetes elelmezesi nyersanyagnormait, illetve az intezmenyi teritesi dfjakat. 

Az Or2.-t javasolom kiegesziteni az idoszakos gyermekfeliigyelet intezmenyi teritesi dijaval. 

Az ,Osszefogas kobanya csaladjaiert" (TAMOP-.2.4.5-12/4-2012-0008) cimii palyazat 
kereteben az Apraja Falva Bolcsodeben (1108 Ujhegyi setany 5-7.) es az Apr6 Csodak 
Bolcsodeben (1105 Zsivaj u. 1-3.) idoszakos gyermekfelugyelet keriilt bevezetesre. A projekt 
2014. okt6ber 31-en lezarult, ezt kovetoen meg 3 evig fenn kell tartani a szolgaltatast, amihez 

4 



a tovabbiakban a szi.il6k befizetese is sztikseges. Javasolom, hogy az id6szakos 
gyermekfeltigyelet intezmenyi teritesi dija 315 Ft/6ra + AF A ( 400 Ft) osszegben kertiljon 
meghatarozasra. 

Az Or2. kiegesztil tovabba azzal, hogy idosek nappali elhihisa szolgaltatast a Barka 
K6banyai Humanszolgaltat6 Kozpont (a tovabbiakban: Barka) mellett a K6banyai Szivarvany 
Nonprofit Kft. (a tovabbiakban: Szivarvany) is nyujt figyelemmel arra, hogy az egyik id6sek 
klubja a tovabbiakban a Szivarvanyban miikodik. 

Az Or2.-ben atvezetesre kertil a Barka uj neve, valamint kivezetesre kertil a korabban 
megsztintetett jelz6rendszeres hazi segitsegnylijtas. 

II. Hatasvizsgalat 

A nevelesi-oktatasi intezmenyekben a kozetkeztetesi rendeletnek val6 megfeleles erdekeben 
sztikseges nyersanyagar-emeles korosztalyokt61 fligg6en elter6, 7-57 %-os aremelest 
eredmenyez. Az el6terjesztes 6. melleklete tartalmazza a 2013. augusztus 1-jet61 hatalyos 
onkormanyzati rendeletben rogzitett nyersanyagnormak es a Vallalkoz6 altai 2015. januar 1-
j et61 j avasolt nyersanyagnormak reszletes osszehasonlitasat. 

A legerzekenyebben azokat a sztil6ket erinti a kozetkeztetesi rendelet aremelest eredmenyez6 
hatasa, akiknek a gyermekei 11-15 ev kozottiek. Ennek oka, hogy az Onkormanyzat eddig 
nem tett ktilonbseget az als6s es fels6s korosztaly kozott az etkezteteshez felhasznalhat6 
nyersanyagnorma tekinteteben. A kozetkeztetesi rendelet ertelmeben azonban 2015. januar 1-
jet61 mas-mas el6fras vonatkozik a ket korcsoportra. 

A 4. tablazat a 2015. januar 1-jet61 javasolt nyersanyagnormakat, illetve az Onkormanyzat 
altai a Vallalkoz6nak fizetend6 vallalkoz6i dfjakat tartalmazza. 

A sziilok altai fizetendo Rezsikoltseg, nem vallalkozoi 
intezmenyi teritesi dij terhelheto a sziilokre dij Rezsi a netto 

norma 
Intezmeny bizonyos 

Brutto 
Etkezes meghatarozott 

Netto Netto 
Norma 

Netto arres 
arres 

osszesen %-a 
normaFt 

norma 
brutto Ft 

arres A fa 
(rezsi) 

brutto 
AfaFt Ft Ft (eladasi ar) 

Ft 
Ft 

6voda 

tizorai 89,2 24,08 113,28 62,44 16,86 79,30 192,58 70% 

ebed 213,2 57,56 270,76 149,24 40,29 189,53 460,30 70% 

uzsonna 80,8 21,82 102,62 56,56 15,27 71,83 174,45 70% 

osszesen 383,2 103,46 486,66 268,24 72,42 340,66 827,33 70% 

Altalanos iskola (also 
tagozat) 

tizorai+ebed+uzsonna 459,2 123,98 583,18 321,44 86,79 408,23 991,41 70% 

ebed 260 70,20 330,20 182 49,14 231,14 561,34 70% 

tizorai+ebed 360,3 97,28 457,58 252,21 68,10 320,31 777,89 70% 

ebed+uzsonna 358,9 96,90 455,80 251,23 67,83 319,06 774,87 70% 

Alta1anos iskola (fels6 
tagozat) 

tizorai+ebed+uzsonna 518,1 139,89 657,99 362,67 97,92 460,59 1118,58 70% 
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ebed 298,3 80,54 378,84 208,81 56,38 265,19 644,03 70% 

tiz6rai+ebed 409 110,43 519,43 286,3 77,30 363,60 883,03 70% 

ebed+uzsonna 407,4 110,00 517,40 285,18 77,00 362,18 879,58 70% 

Gimmizium 

ebed 334 90,18 424,18 233,8 63,13 296,93 721,11 70% 
4. tablazat 

Az 5. tablazat azt modellezi, hogy hogyan valtozik a szi.ilok altal fizetend6 intezmenyi teritesi 
dij, valamint az Onkormanyzat fizetesi kotelezettsege. 

A sziil6k altal fizetend6 intezmenyi 
teritesi dij Vallalkoz6i dij 

2014 2015 2014 2015 

Intezmeny 
Etkezes Etkezes Etkezes Etkezes kiilonbseg kiilOnbseg 
osszesen osszesen osszesen osszesen 

brutt6 (Ft) brutt6 (Ft) brutt6 Ft brutt6 Ft 

6voda 
tiz6rai 59,87 113,28 53,42 83,21 192,58 109,37 
ebed 250,91 270,76 19,85 348,77 460,30 111,53 
uzsonna 50,17 102,62 52,45 60,20 174,45 114,25 
osszesen 360,95 486,66 125,72 492,18 827,33 335,15 

Altalanos iskola (also tagozat) 

tiz6rai+ebed+uzsonna 464,82 583,18 118,36 646,81 991,41 344,60 
ebed 314,96 330,20 15,24 438,24 561,34 123,10 
tiz6rai+ebed 393,7 457,58 63,88 547,79 777,89 230,10 
ebed+uzsonna 386,08 455,80 69,72 537,25 774,87 237,62 

Altalanos iskola (fels6 tagozat) 

tiz6rai+ebed+uzsonna 464,82 657,99 193,17 646,81 1118,58 471,77 
ebed 314,96 378,84 63,88 438,24 644,03 205,79 
tiz6rai+ebed 393,7 519,43 125,73 547,79 883,03 335,24 
ebed+uzsonna 386,08 517,40 131,32 537,25 879,58 342,33 

Girnnazium 

ebed 395,61 424,43 28,82 549,90 721,11 171,21 
5. tablazat 

A 7. melleklet modellezi a kiil0nboz6 mertekii nyersanyagar-emeleseket, a 8. melleklet ettol 
fuggoen a sziilok altal fizetend6 intezmenyi teritesi dij emelkedeset mutatja be. 

Az eloterjesztes 9. melleklete modellezi a 2014. es 2015. evi gyermeketkeztetes koltsegeinek 
finanszfrozasat. 

A modell szerint az Onkormanyzatnak 2014-ben osszesen 882 444 000 Ft-ot kell a Vallalkoz6 
reszere vallalkoz6i dijkent fizetnie. A javaslat szerint az onkormanyzati tamogatas mintegy 
575 146 000 Ft. Ha az Onkormanyzat nem, vagy csak reszben terheli a sziilokre a 
normaemelest, akkor az 575 146 000 Ft tovabb emelkedik. Az onkormanyzati tamogatas 
merteket az allami tamogatas mersekeli. 20 14-ben az allami tamogatas miniszteri dentes 
alapjan 112 380 448 Ft uzemeltetes-tamogatas jogcimen. Ez az osszeg a decemberi 
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elszamolas alapjan varhat6an csokkenni fog. A 2015. evi tamogatas jelenleg nem hatarozhat6 
meg. 

A Bolcsodeben az etkeztetes intezmenyi teritesi dijainak valtozasat (kerekitve) az alabbi 
tablazat foglalja ossze: 

1. BolcsOde 4 346Ft 94Ft 440Ft 383Ft 104Ft 487Ft 

2. Bolcsodei reform 4 474Ft 128Ft 602Ft 504Ft 136Ft 640Ft 

Az idoszakos gyermekfeliigyelet eseteben a teritesi dij bevezetese a felmeriilo koltsegeket 
reszben fedezi, a dijfizetesi kotelezettseg az igenybevetelt val6sziniileg csak kis mertekben 
befolyasolja. 

III. A vegrehajhis feltetelei 

Az etkeztetes intezmenyi teritesi dijait az 6r1. es az 6r2. tartalmazza, azok m6dositasa 
onkormanyzati rendeletben tortenhet. 

A gyermeketkeztetes tobbletkoltseget az Onkormanyzat 2015. evi koltsegveteserol sz616 
onkormanyzati rendeletben szukseges biztositani. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testUlete az 1. mellekletben 
foglaltak szerint megalkotja a nevelesi-oktatasi intezmenyekben biztositott gyermeketkeztetes 
igenybevetelenek m6djar61 es a terftesi dijak mertekerol sz616 26/2011. (IX. 1.) 
onkormanyzati rendelet, valamint a szemelyes gondoskodast nyujt6 ellatasokr61 sz616 
22/2012. (V. 23.) onkormanyzati rendelet m6dositasar61 sz616 onkormanyzati rendeletet. 

Budapest, 2014. december, 12..". 
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I. melleklet az el6terjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.... ./2014. ( ...... ) onkormanyzati rendelete 

a nevelesi-oktatasi intezmenyekben biztositott gyermeketkeztetes 
igenybevetelenek modjarol es a teritesi dijak mertekerol szolo 

26/2011. (IX. 1.) onkormanyzati rendelet, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto 
ellatasokrol szolo 22/2012. (V. 23.) onkormanyzati rendelet modositasarol 

Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testillete a gyermekek 
vedelmerol es a gyamugyi igazgatasr61 sz616 1997. evi XXXI. torveny 29. § (1) bekezdeseben 
kapott felhatalmazas alapjan, a gyermekek vedelmerol es a gyamugyi igazgatasr61 sz616 1997. 
evi XXXI. t6rveny 151. § (2f) bekezdeseben es a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 
sz616 2011. evi CLXXXIX. tarveny 23. § (5) bekezdes 11. pontjaban meghatarozott 
feladatkoreben a kovetkezoket rendeli el: 

1. A nevelesi-oktatasi intezmenyekben biztositott gyermeketkeztetes 
igenybevetelenek modjarol es a teritesi dijak mertekerol szolo 

26/2011. (IX. 1.) onkormanyzati rendelet modositasa 

1. § 

Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testUletenek a nevelesi
oktatasi intezmenyekben biztositott gyermeketkeztetes igenybevetelenek m6djar61 es a teritesi 
dijak mertekerol sz616 26/2011. (IX. 1.) onkormanyzati rendelete (a tovabbiakban: Rl.) 1. 
melleklete helyebe az 1. melleklet lep. 

2. A szemelyes gondoskodast nyujto ellatasokrol szolo 22/2012. (V. 23.) onkormanyzati 
rendelet modositasa 

2. § 

Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testUletenek a szemelyes 
gondoskodast nylijt6 szocialis ellatasokr61 sz616 22/2012. (V. 23.) onkormanyzati rendelete (a 
tovabbiakban: R2.) 8. § (1) bekezdes c) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

(Az Onkormanyzat) 

,c) a 7. § (1) bekezdes g) pont ga) alpontja, valamint a 7. § (3) bekezdes a) es b) pontja 
szerinti ellatast a Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft." 

(utjim biztositja.) 
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3. § 

Az R2. 1. melleklet III. pontja helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,III. A bolcsodei gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dija 

1. A bolcs6dei gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dija (Ft/nap ): 

a) a reggeli eseteben 92,7 Ft, 
b) a tiz6rai eseteben 44,45 Ft, 
c) az ebed eseteben 281,94 Ft, 
d) az uzsonna eseteben 67,31 Ft, 
e) a napi etkezes osszesen 486,4 Ft. 

2. A bolcs6dei reformekeztetes intezmenyi teritesi dija (Ft/nap ): 

a) a reggeli eseteben 151, 1 Ft, 
b) a tiz6rai eseteben 55,9 Ft, 
c) az ebed eseteben 345,4 Ft, 
d) az uzsonna eseteben 87,6 Ft, 
e) a napi etkezes osszesen 640,1 Ft." 

4. § 

Az R2.1. melleklet V. pontja helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,V. A bolcsodei kiegeszito szolgaltatasok dija 

A bolcs6dei kiegeszit6 szolgaltatasok dija (Ft/6ra, minden megkezdett 6ra eseten): 
a) id6szakos gyermekfeliigyelet eseteben 400 Ft, 
b) jatsz6csoport eseteben 400Ft, 
c) s6barlang-szolgaltatas eseteben 240Ft." 

5. § 

Az R2. 8. § (1) bekezdes a) pontjaban a ,Szocialis es Gyermekj6leti" szovegresz helyebe a 
,K6banyai Humanszolgaltat6" szoveg lep. 

6. § 

Hatalyat veszti az R2. 
a) 7. § (1) bekezdes c) pontja, valamint 
b) 15. § (2) bekezdes a) pontja. 
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7. § 

(1) Ez a rendelet 2015. janmir 1-jen lep hatalyba. 
(2) Az Rl. 1. §-sal megallapitott 1. mellekletet, valamint az R2. 3. §-sal megallapitott 1. 

melleklet III. pontjat els6 alkalommal a 2015. februar honapra vonatkozo intezmenyi teritesi 
dijakra kell alkalmazni. 

Kovacs Robert 
polgarmester 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyz6 
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1. mel/eklet a . ..12014. (. .... .) 6nkormanyzati rendelethez 

1. melleklet a nevelesi-oktatasi intezmenyekben biztositott gyermeketkeztetes 
igenybevetelenek m6djar6l es a teritesi dijak mertekerol sz616 

26/2011. (IX. 1.) onkormanyzati rendelethez 

A nevelesi-oktatasi intezmenyek gyermeketkeztetesi teritesi dijainak merteke 

I. 6voda 

Ill. A napkozi otthonos 6voda gyermeketkeztetesi dijanak osszege (nett6 Ft/nap/fo) 

tiz6rai ebed uzsonna osszesen % 

90 212 82 384 100 
45 106 41 192 50 

I/2. Reform Zsivaj 6voda gyermeketkeztetesi dijanak osszege (nett6 Ft/nap/fo) 

tiz6rai ebed uzsonna osszesen % 

114 276 70 460 100 
57 138 35 230 50 

II. Altalanos Iskola 

II/1. Az altalanos iskola also tagozatan a gyermeketkeztetesi dij osszege (nett6 Ft/nap/fo) 

tiz6rai ebed uzsonna osszesen % 

100 260 100 460 100 
50 130 50 230 50 

II/2. Az altalanos iskola felso tagozatan a gyermeketkeztetesi dij osszege (nett6 Ft/nap/fo) 

tiz6rai ebed uzsonna osszesen % 

110 298 110 518 100 
55 149 55 259 50 

III. Szakiskola es gimnazium 

A szakiskolai es a gimnaziurni gyermeketkeztetesi dij osszege (nett6 Ft/nap/fO) 

ebed % 

334 100 
167 50 
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IV. Nyari napkozis tabor 

A nyari napkozis tabor gyermeketkezesi dijanak osszege (nett6 Ft/nap/ fo) 

tiz6rai ebed uzsonna osszesen % 

100 260 100 460 100 

50 130 50 230 50 

V. A munkahelyi etkezesben reszesiilo dolgoz6k teritesi dija 

IV/1. A brutt6 eladasi ar 100 %-a brutt6 130 000 Ft -ot meghalad6 illetmeny, illetve 
munkaber eseten (nett6 Ft/nap/fo) 

Intezmeny ebed 

6voda, altalanos iskola, 568 
gimnazium, szakiskola 

Zsivaj 6voda Reform 354 

IV/2. A brutt6 eladasi ar 50 %-a brutt6 100 000 Ft -ot meg nem halad6 illetmeny, illetve 
munkaber eseten (nett6 Ft/nap/fo) 

Intezmeny ebed 

6voda, altalanos iskola, 284 
gimnazium, szakiskola 

Zsivaj 6voda Reform 177 

V/3. A brutt6 100 000 Ft-ot meghalad6, de brutt6 130 000 Ft-ot meg nem halad6 illetmeny, 
illetve munkaber eseten az etkezesi teritesi dij merteket az alabbiak szerint kell meghatarozni: 

Az V /1. pontban meghatarozott dijb6lle kell vonni a korrekci6s tenyezo erteket. A korrekci6s 
tenyezo szamitasi m6dja: 

130 000 Ft- brutt6 kereset 
30 000 

szorozva a nett6 eladasi ar 50%-aval. 
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INDOKOLAS 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek a nevelesi
oktatasi intezmenyekben biztositott gyermeketkeztetes igenybevetelenek m6djar61 es a teritesi 
dijak merteker61 sz616 26/2011. (IX. 1.) onkormanyzati rendelete, valamint a szemelyes 
gondoskodast nyujt6 szocialis ellatasokr61 sz616 22/2012. (V. 23.) onkormanyzati rendelete (a 
tovabbiakban: R.) a kozetkeztetesre vonatkoz6 taplalkozas-egeszsegiigyi el6irasokr61 sz616 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2015. januar 1-jei hatalyba lepesere tekintettel keriil 
m6dositasra. Az elelmezesi nyersanyagnorma novekedese kovetkezteben a gyermeketkeztetes 
intezmenyi teritesi dijai is emelkednek. 

Az R.-ben atvezetesre keriil a Barka K6banyai Humanszolgaltat6 Kozpont (a tovabbiakban: 
Barka) nevvaltozasa, es kivezetesre keriil a mar korabban megsziintetett jelz6rendszeres hazi 
segitsegnyujtas. 

Az egyik id6sek klubja a tovabbiakban a K6banyai Szivarvany Nonprofit Kft. (a 
tovabbiakban: Szivarvany) szekhelyen miikodik, ezert az R. kiegeszitesre keriil azzal, hogy 
id6sek nappali ellatasa szolgaltatast a Barka mellett a Szivarvany is nyujt. 
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Tisztelt Polgannester Ur! t-Kf.~f.J-::93:a/!l,_/20:£h/Ur::-:-:-::·::~::::::: 
2014. szeptember 3-an kelt K/30070-1/2014/II. ugyiratszamu levelere az etkezesi nyersany~-
m6dositasaval kapcsolatban az alabbi tajekoztatast adorn. 

2014. julius 4-en kelt level em ben osszefog1alva is bemutattam, hogy a jelenleg alkalmazott 
nyersanyagnonnak mellett miert nem tarthat6ak be a 2015. januar l-en hatalyba lepo 37/2014 (IV. 30.) 
EMMI rendelet eloirasai. A naponta biztositand6 tej, illetve tejtennek, a naponta biztositand6 friss 
zoldseg es gyiimolcs mennyisege, a teljes kiorlesu pekaruk eloterbe helyezese, vagy a hal tobbszori 
szerepeltetese az etlapon mind olyan tenyezo, ami jelentosen befolyasolja az etkezesek 
n yersanyagkol tse get. 

Kobanya eseteben a biztositand6 tej, vagy tejtennek koltsege a kisetkezesekre biztositott 
nyersanyagnonna mintegy 75%-at emesztik fel, mikozben a tej mellett felvagottat, pekarut, zoldseget 
is kinalni kell. A friss zoldseg (paprika, paradicsom) koltsege az elofrt mennyisegben tobb mint felet 
teszi ki a rendelkezesre al16 nonnanak, mig a teljes kiorlesu pekaru 15-20%-kal dragabb, mint a sima 
feher lisztbol keszftett tennekek. 

A 2015. januar 1-tcSl hatalyos szerzodesi.ink kozbeszerzesi eljarasanak lebonyolitasakor a 2014. aprilis 
vegen megjelent EMMI rendelet meg csak elokeszfto fazisban volt, igy nem voltak ismertek 
szamunkra a rendelet konkret elofrasai es az altaluk generalt aremelkedes. 

Az ajanlatban tett vallalasi arakhoz kepest a korabbi levelemben bemutatott tenyezok miatt az alabbi 
nyersanyagnonnakra tettlink javaslatot a kii!Onbozo korcsoportok es etkezesek vonatkozasaban. A 
rendelet korcsoportonkent tartalmaz eloirasokat a biztositand6 tapanyagok, energia bevitel, illetve 
nyersanyagmennyisegek vonatkozasaban, ennek figyelembe vetelevel keszitetti.ik el a szamitasokat. 

A kozbeszerzesi eljaras alapjan megkotOtt szerzodes, valamint a felolvas6lap mellekletekent 
csatoland6 artablazat alapjan nett6 eladasi ar mellett az adott etkezes nyersanyagnonnajat, valamint az 
arres %-os merteket (rezsikulcs) kellett meghataroznunk. 

A szerzodes On altal hivatkozott 4.6 pontjaval kapcsolatban a szerzodes elvalaszthatatlan reszet 
kepezo jegyzokonyv ugy rendelkezik, hogy a , Vallalkoz6nak a tdlal6konyha je!Ujitas beruhdzas 
iltemezese szerint, a mifszaki atadast kovetoen kell szamldjaban/szamlaiban feltilntetni a beruhazas 
koltsegeit." Ta.rsasagunk egyebkent a szerzodeses kotelezettsegeinek eleget teve mar iden nyaron 
megkezdte a felujitasi munkalatokat, amelynek kereten beli.il Gesztenye 6voda es a Csupa Csoda 
6voda talal6konyhai ujultak meg. 
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EMMI rendelet EMMI rendelet MKSZaltal 
alapjan javasolt alapjan javasolt javasolt norma 

norma Kozetkeztetes eladasi ar (nett6 Ft/adag)1 

Megnevezes (nett6 Ft/adag) arres (%) (nett6 Ft/adag 

6vodas tiz6rai 89,2 70% 151,6 

6vodas ebed 213,2 70% 362,4 

6vodas uzsonna 80,8 70% 137,4 

6voda osszesen 383,2 70% 651,4 

Altalanos Iskolas tiz6rai (als6) 100,3 70% 170,5 

Altalanos Iskolas ebed (als6) 260,0 70% 442,0 

Altalanos Iskolas uzsonna (als6) 98,9 70% 168,1 

Altahinos Iskola als6 osszesen 459,2 70% 780,6 

Altalanos Iskolas tiz6rai (fels6) 110,7 70% 188,2 

Altalanos Iskolas ebed (felso) 298,3 70% 507,1 

Altalanos Iskolas uzsonna (felso) 109,1 70% 185,5 

Altabinos Iskola felso osszesen 518,1 70% 880,8 

Kozepiskolas ebed 334,2 70% 568,1 

Felnott ebed 334,2 70% 568,1 

Nyari napkozis tabor napi etkezesi dija 
459,2 70% 780,6 

(tiz6rai, ebed, uzsonna) 

Atmeneti otthon vacsora 93,0 70% 158,1 

Atmeneti otthon ebed 334,2 70% 568,1 

Eberl hazhozszallitas (idosek) 334,2 180% 935,8 

Belathat6, hogy az egeszsegesebb es valtozatosabb etelek eloallitasahoz magasabb nyersanyagnorma 
biztositasa sziikseges. Az altalunk korabban megkiildott levelben reszletesen is alatamasztottuk, hogy 
a rendeletnek jelentos arfelhajt6 hatasa van. Az is egyertelmii, hogy a korabbi intezkedesekkel sem 
sikeri.ilt a megfelelo finanszirozasi hatteret biztositani. A 2015. janmir 1-tol eletbe lep6 rendelet nem 
csak a kozetkeztetokre nezve kotelezo ervenyii, mert az eloirasokat a fenntart6 onkormanyzatoknak is 
be kell tartaniuk. A rendelet altai generalt aremelkedest a kozetkezteto nem kepes onall6an 
kigazdalkodni. Az eddigi tapasztalatok azt muta~ak, hogy az onkormanyzatok harom lehet6seget 
merlegelnek a dentes soran: teljes mertekben atvallaljak a plusz koltsegeket, vagy reszben atvallaljak, 
reszben a fogyaszt6kra terhelik azokat, illetve teljes egeszeben a fogyaszt6kkal, praktikusan a 
szi.ilokkel fizettetik ki az aremelkedes osszeget. 

Kerem, tajekoztatasomat elfogadni sziveskedjen. A tovabbi sikeres egyiittmiikodes remenyeben. 

Budapest, 2014. szeptember 11. 

Udvozlettel, pWKJ MlnO-segl ~ Jft. 
1103 Budapest,KOef u.1·S, 

M6szam: 24189112-l-41 ~~-u gyvezeto igazgat6 
PENSIO Minosegi Kozetkeztetes Kft. 

1 A Magyar K5zetkeztetok Sz5vetsegenek 2014. febrmiri hatastanulmanyaban foglaltaknak megfeleloen 
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A kormanyzat elkotelezett a gyermekek es szocialis ellatasban n5szesi.il6k egeszseget szolgalo 
kozetkeztetes megvalositasaban. Mintahogyan Junius 4-en kelt level em ben tajekoztattam 6nt, 
az Emberi Er6fomisok Miniszteriuma ennek erdekeben 2015. januar 1-tol rendeletben -
37/2014. (IV. 30.) EMMI- szabalyozza a kozetkeztetesre vonatkozo taplalkozas-egeszsegiigyi 
eloirasokat. A rendelet hatalya kiterjed a koznevelesrol szolo tOrveny szerinti nevelesi
oktatasi, a szocialis alapszolgaltatasokat es szakositott elhitasokat, illetve a gyennekjoleti 
alapellatast es a gyermekvedelmi szakellatast biztosito intezmenyekre, tovabba az 
intezmenyekben szolgaltatast nyujto kozetkeztetore (a fenntartokra es szolgaltatokra 
egyarant). Az eloiras kotelezo jelleggel meghatarozza a menzakon biztositando etelek 
tapanyagtartalmat, korcsoportok szerinti mennyiseget, vitamin- es asvanyi anyag tartalmat, a 
szolgaltatas minosegi kriteriumait. 

A januar 1-tlfl ervenyes rendelet a fentieknek megfelellfen altalti.nos erw!ny{i, minden 
magyarorszagi kozintezmenyre es kozszolgaltatokra igy, az Onkormanyzatokra is jelentlfs 
feladatokat harit. A rendelet betartasat az illetekes egeszsegiigyi szakigazgatasi szerv a 
2004. evi CXL. torveny (Ket.) 94.§ (1) bekezdese alapjan ellenlfrzi es szankcionalja. 

Mint ahogyan tajekoztattuk Ont, az elmult honapokban tarsasagunk alapos elokeszito munkat 
vegzett annak erdekeben, hogy az On altai vezetett telepiilesen a kozetkeztetesi rendeletnek 
minden tekintetben megfelel6 szolgaltatast biztosithassunk. Ennek megfeleloen tovabbitottuk 
az uj eloiras normaszoveget, a rendelet lenyegi pontjainak osszefoglalasat, kiilOn kiemelve 
azokat a pontokat, amelyek jelentos hatast gyakorolnak a nyersanyagnormara. Eljuttattuk 
6nhoz a kozetkeztetesi piac erdekkepviseleti szervezetenek allasfoglalasat, tovabba a cegiink 
altai keszitett mintaetlapokat, melyek szamszerusitik a rendeletnek megfelel6 etkezesek 
nyersanyag-koltsegvonzatat. 

Az altalunk bemutatott szamitasok meglapozottak, elismert szakmai szervezetek altai kiadott 
konkret adatok es szamitasok figyelembe vetelevel kesziiltek, azonban olyan iizleti titoknak 
minostilo adatokat es modszereket is tartalmaznak, amelyeket nem all modunkban 
nyilvanossagra hozni. 

Ad6szam: 24189112-2-42 ~tott r-:u~rott ~tott ~rott ~~ott 
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Konibbi leveleinkben kiilon is kiemeltiik es bemutattuk, hogy melyek azok a legfontosabb 
valtozasok, amelyek jelentosen befolyasoljak az etkezesek nyersanyagkOltseget. Ezek kozi.il a 
legfontosabbak a megemelt tejmennyiseg, am ely a jelenlegi, kisetkezesekre rendelkezesre a116 
nmma mintegy 75%-at emesztik fel, vagy a normal pekarunal 15-20%-kal dragabb teljes 
kiorlesu, illetve a biztositand6 zoldseg es gyiimolcs mennyisege, amelynek biztositand6 
mennyisege a jelenlegi norma ketharmadat is elerheti. 

Tisztelt Polgarmester Ur! 

A 2015. januar 1-jei hatalybalipest kovetlfen azonnal, a rendelet ellfirasainak figyelembe 
vetelevel kell biztositani a szolgaltatast. Ezert is fontos, hogy az Onkormanyzat az altalunk 
javasolt, minimalisan sziikseges normaemelis vegrehajtasaval biztositsa a sziikseges 
finansziroztisi htitteret, es a rendelet hattilybalipeseig htitra livlf rovid idlfszakban a 
valtozasokhoz sziikseges atmenetet. 

Tajekoztatasul az alabbi tablazatban mutatom be a rendelet betartasahoz minimalisan 
sziikseges nett6 nyersanyagnorma merteket. 

PENSIO MINOSEGI KOZETKEZTETES KFT. BELSO KALKULACIOI A 
RENDELET EL6iRASAIT ALAPUL VEVE 

(minimalisan sziikseges normaertekek) 

Korcsoport Etkezes 
Javasolt 
norma 

tiz6rai 89,2 

6voda 
ebed 213,2 
uzsonna 80,8 
osszesen 383,2 
tiz6rai 100,3 

Iskola also 
ebed 260 
uzsonna 98,9 
osszesen 455,6 
tiz6rai 110,7 

Iskola felso 
ebed 298,3 
uzsonna 109,1 
osszesen 518,1 

Kozepiskola, ebed 
felnott es 334,2 
hazhozszallitas 

ebed 334,2 
Atmeneti otthon vacsora 125,3 

osszesen 459,5 

A kalkulaci6s tablazat alapjan lathat6, hogy az a kozetkeztetesre vonatkoz6 taplalkozas
egeszsegugyi eloirasok betartasa miatt az ovodai korcsoportban 383,2 Ft-ra, az iskolai alsos 
tagozatosok eseten 455,6 forintra, a felslf tagozatosoknal 518,1 forintra, a 
kozepiskoldsoknal, a hazhozsz~llitas eseten 334,2 forintra, mig az Atmeneti Otthon eseten 



459,5 forintra szi.ikseges emelni a napi norma erteket, amely 12%-kal alacsonyabb 
emelkedest jelent az orszagos szakmai szervezetek ajanlasaban meghatarozott ertekekhez 
kepest. 

Ktfljiik, hogy a rendeletnek megfelelifen kalkullilt nyersanyagnormarol miellfbb lwzzon 
dontes 6nkormanyzatuk! Javasoljuk, hogy a rendelet altai megkovetelt valtozasokat mar a 
hatdlybalepest megelifzlfen, fokozatosan vezethessiik be az erintett intezmenyekben. Erre 
azert van szukseg, mert az eloirasoknak koszonhetoen radikalisan megvaltozik majd a 
korabban megszokott etelek izvilaga ( csokkentett s6, cukortartalom, teljes kiorlesii pekaruk es 
koretek) emellett pedig olyan etelfelesegek is gyakrabban keriilnek majd az asztalra, melyek 
elfogadasahoz a gyermekeknek idot kell biztositani (fott es nyers zoldsegfelek, normal 
fiiszerek helyett zold fiiszerek stb.). 

Javasoljuk tovabba, bogy a sziilokre eso terbek enybitese erdekeben, mas 
onkormanyzatokboz basonloan a normaemeles koltsegeit vallalja at az onkormanyzat, 
bogy minel szelesebb korben biztositbassak az egeszseges es megfelelo taplalkozast 
felteteleit, es ne novelje jelentosen a sziilokre eso normatobbletbol szarmazo koltsegeket. 

Tisztelt Polgarmester Ur! 

Jelen megkeresesemben ismetelten szeretnem felhivni a szives figyelmet, hogy az 
onkormanyzattal kotott szerzodesunk feltetelrendszere az uj allami szabalyozassal jelentosen 
megvaltozott, igy az egyik szerzodo felkent hivatalosan kezdemenyezziik, hogy az 
Onkormanyzat sziveskedjen a tajekoztatasunknak megfelelo uj nyersanyagnormakat 
alkalmazni a kozetkeztetesben. 

Kerem, hogy a 2014. julius 4-en megkUldott levelben foglaltaknak megfeleloen sziveskedjen 
elokeszittetni a szukseges onkormanyzati eloterjeszteseket. 

Bizva eddigi segito egyuttmiikodeseben, 

Budapest, 2014. november 3. 

Tisztelettel, 
f'ENSV' '""'' .. , Kts v lVl!ltWsr.'.'h 

0 /M
Ol B ZCtkeztetes 1\.rt. 
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Orisk6 F erencne 
0 gyvezeto igazgat6 

PENSIO Minosegi Kozetkeztetes 
Kft. 



4. melleklet a 37/2014. (IV 30.) EMMI rendelethez 

Adagohisi eloinis 

(1 adag elkeszitett etelre) 

A B c D E F 

1. Korcsoportok 
I---- Etelsorelem 

2. 1-3 ev ~ev 7-10 ev 11-14ev 15. evtl\1 

3. Friss zoldseg ( dkg) 2-5 3-7 4-8 5-9 6-10 

4. Friss gyiimolcs ( dkg) 4-9 6-11 7-12 7-15 8-15 

5. Gyiimolcsle/zoldsegle ( dl) 1-2 1-2 1-2 1-2 2-3 

6. Salata ( dkg) 4-8 6-9 7-10 8-11 10-15 

7. Savanyusag ( dkg) 3-7 5-8 6-9 7-10 8-13 

8. Zoldseg koretek ( dkg) 8-15 13-18 15-20 18-23 20-25 

9. Fozelekek (dl) 1,5-2 2-2,5 2-2,5 2,5-3 3-4 

10. Hal (g) 30-45 40-55 55-70 65-80 70-85 

11. Szelet hus (g) 30-45 40-55 55-70 65-80 70-85 

12. Ragu, tokany, porkolt hus (g) 20-35 30-45 40-55 50-65 56-70 

13. Levesek (dl) 1,5-2 2-2,5 2,5-3 2,5-3,5 2,5-4 

14. Burgonya ( dkg) 10-15 15-20 18-23 20-25 25-30 

15. Teszta, rizs, gabona alapu koretek (dkg) 7-15 10-20 10-20 15-25 25-30 

16. Martas (dl) 1-1,5 1,5-2 1,5-2 2-2,5 2-2,5 

17. Tej/izesitett tejkeszitmeny 
/tea (dl) 1-2 1-2 2-2,5 2-2,5 2-3 



5. melleklet az elffterjeszteshez 

BOlcsodes koru gyermek (1-3 ev) 

Napi negyszeri etkeztetes biztositasa, amely ket foetkezesbol es ket kisetkezesbol all, melybol 
az egyiknek komplettnek kelllenni. 
Egyes elelmiszerekre, elelmiszercsoportokra vonatkoz6 eloirasok, tiz elelmezesi napra 
szamitva, illetve nyersanyag -kiszabati utmutat6 1 fore 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a 
kozetkeztetesre vonatkoz6 taplalkozas-egeszsegiigyi el6irasokr61 alapjan keriilt feltiintetesre a 
1. szamu tablazatban. 

Hus 420 g 

Huskeszitmenyek 160g 

Hal 80g 

Maj- majkeszit
menyek (bels6seg) 
Tej-savanyitott 
tejtermekek 

Zoldsegfelek -ide nem 
ertve a burgonyat
foetkezesre 
Zoldsegfelek 
kisetkezese nyersen -
ide nem ertve a 
burgonyat-
Gyiimolcsok* 

Tejf61 

Ken6zsiradek 

Zsiradek 

Cukor, mez 

Gabona alapu 
elelmiszerek 

210g 

2810 ml 
190 g 

1060 g 

400 g 

1200 g 

200 g 

100 g 

200g 

0-170 g 

Nem 
keriilt 
meghataro 
zasra 

Kenyer-peksiitemeny** 800 g 

Szarazteszta 120g 

Burgonya 850 g 

Tojas 120 g 

Gyiimoles-zoldsegle 200m! 

legahibb 6, legfeljebb 8 
alakommal 
kisetkezesre legfeljebb 4 
alkalommal 
tO etkezesre legfeljebb I 
alkalommal 
legalabb 1 alkalommal 

legfeljebb 3 alkalommal 

300 ml tej vagy annak 
megfelel6 tejtermek 
naponta 
legalabb 8 alkalommal 

naponta minimum 1 
alkalommal, de 3 adag 
naponta 

naponta minimum 1 
alkalommal 
etelek jellegenek 
megfelel6en 

etelek jellegenek 
megfelel6en, max. 10 
alkalommal 
etelek jellegenek 
megfelel6en 
etelekjellegenek 
megfelel6en 
legfeljebb I alkalommal 

naponta 2 alkalommal 

legfeljebb 1 alkalommal 

Nem keriilt meghatarozasra 

legalabb3, legfeljebb 5 
alkalommal 
legfeliebb 2 alkalommal 

1 szamu tabhizat 

szinhUs 320-480 g -24% + 15 %-ig t5rten6 
40-60g va!tozas 

kisetkezesekre 
15-25g 

foetkezesre 
25-40g 

40-60g 

30-60g 

200m) 

100-150g 

20-50g 

40-90 g 

10-20 g 

0-10 g 

0-5 g 

0-10 g 

10-50 g 

30-40 g 

30-50 g 

100-150 

3* 54g=l62 g 
5*54 g=270 g 
100-200 ml 

60-100 g 
25-40 g 
Osszesen 85-
140 g 

40-60 g 

90-180 g 

30000 ml 

800-1200g 

600-1500 g 

400-900 g 

100-200 g 

>100 g 

>200 g 

>170 g 

10-50 g 

600-800 g 

30-50g 

600-900 g 

162-270 g 

200-400 ml 

-47%, -12,5% 
esokkenes 

-25 es -50%- OS 

esokkenes 
-58% es-14,5% 
esokkenes 
nines elteres a 
korabbiakhoz kepest 

-25%,+ 13% ig tOrten6 
valtozas 

-15% es +-375% ig 
torten6 novekedes 

- 33 es -75 % esokkenes 

-50 % esokkenes illetve 
nines valtozas a 
korabbiakhoz kepest 
nines elteres a 
korabbiakhoz kepest 

nines elteres a 
korabbiakhoz kepest 
nines elteres a 
korabbiakhoz kepest 
nines viszonyitasi alap 

- 25% esokkenes illetve 
nines elteres 
-75%-os es -38 % 
esokkenes 
-30%-os esokkenes, 
illetve 10,5 % 
novekedes 
30%-225 % novekedes 

nines valtozas illetve 



I 00 % emelkedes 
Olajos magvak Nem legfeljebb I alkaiommal I0-20 g I0-20 g nines viszonyitasi alap 

keriilt 
meghataro 
zasra 

Szalonna Nem legfeljebb I alkalommal 2-4 g 2-4 g nines viszonyitasi alap 
keriilt 
meghataro 
zasra 

* zoldseg/ gyiimOlcs 3 adag naponta. A tablazatban 2 alakommal/nap a szamitas alapja a 
kisetkezeseknel, a napi harmadik alkalom az ebednel szerepel a fozelekekben. 
Ez a tablazatban kiilon keriilt feltiintetesre. 
**minden masodik nap teljes kiorlesiinek lenni 

A fent szerepl6 alapanyagok 1 fore jut6 nyersanyag koltsegeit reszletezi az alabbi tablazat. 



Nyersanyagnormak osszehasonlftasa 

I. 6voda 

Ill. A napkozi otthonos 6voda gyermeketkeztetesi dijanak osszege 

jelenleg hatalyos rendelet szerinti teritesi dij Pensi6 altai javasolt 

tiz6rai ebed osszesen % tiz6rai ebed osszesen % 
elteres %-os 

uzsonna uzsonna 
(Ft) elteres 

48 198 38 284 100 89,2 213,2 80,8 383,2 100 99,2 
135% 

24 99 19 142 50 44,6 106,6 40,4 191,6 50 49,6 

I/2. Reform Zsivaj Ovoda gyermeketkeztetesi dijanak osszege 

jelenleg hatalyos rendelet szerinti teritesi dij Bolcsode vezetojenek javaslata 

tiz6rai ebed osszesen % tiz6rai ebed osszesen % 
elteres %-os 

uzsonna uzsonna 
(Ft) elteres 

94 276 60 430 100 114 276 70 460 100 30 
107% 

47 138 30 215 50 57 138 35 230 50 15 

I/3. A Komplex 6voda, Altalanos Iskola, Keszsegfejleszto Specialis Szakiskola Gem utcai 6vodaja es habilitaci6s napkozi 
otthona gyermeketkeztetesi dijanak osszege 

jelenleg hatalyos rendelet szerinti teritesi dij Pensi6 altai javasolt 

tiz6rai ebed osszesen % tiz6rai ebed osszesen % 
elteres %-os 

uzsonna uzsonna 
(Ft) elteres 

48 198 38 284 100 89,2 213,2 80,8 383,2 100 99,2 
135% 

24 99 19 L_142 50 44,6 106,6 40,4 147 50 49,6 
~-- --

6. melleklet az e/6terjeszteshez 

! 



Nyersanyagnormak osszehasonlitasa 

II. Altahinos Iskola 

II/1. Az altalanos iskolai menza gyermeketkeztetesi dijanak osszege 

jelenleg hatalyos rendelet szerinti teritesi dij Pensi6 altai javasolt also tagozat 
nett6 Ft/nap/f6 nett6 Ft I nap/ f6 

tiz6rai ebed osszesen % tiz6rai ebed osszesen % 
elteres 

uzsonna uzsonna 
(Ft) 

62 248 56 366 100 100,3 260 98,9 459,2 100 89,6 
31 124 28 183 50 50,15 130 49,45 229,6 50 44,8 

jelenleg hatalyos rendelet szerinti teritesi dij Pensi6 altai javasoltfelso tagozat 
nett6 Ft/nap/f6 nett6 Ft I nap/ f6 

tiz6rai ebed osszesen % tiz6rai ebed osszesen % 
elteres 

uzsonna uzsonna 
(Ft) 

62 248 56 366 100 110,7 298,3 109,1 518,1 100 152,1 
31 124 28 183 50 55,35 149,15 54,55 259,05 50 76,05 

II/2. A Komplex 6voda, Altalanos Iskola, Keszsegfejleszt6 Specialis Szakiskola Gem utcai altalanos iskolai 
gyermeketkeztetesi dijanak osszege 

jelenleg hatalyos rendelet szerinti teritesi dij Pensi6 altai javasolt also tagozat 
nett6 Ft/nap/f6 nett6 Ft I nap/ f6 

tiz6rai ebed osszesen % tiz6rai ebed osszesen % 
elteres 

uzsonna uzsonna 
(Ft) 

62 248 56 366 100 100,3 256,4 98,9 455,6 100 89,6 
31 124 28 183 50 50,15 128,2 49,45 227,8 50 44,8 

6. melleklet az elffterjeszteshez 

%-os 
elteres 

124% • 
i 

! 
I 

%-os 
elteres 

142% 

%-os 
elteres 

124% 



Nyersanyagnormak osszehasonlitasa 

jelenleg hatalyos rendelet szerinti teritesi dij Pensi6 altai javasoltfelso tagozat 
nett6 Ft/nap/f6 nett6 Ft I nap/ f6 ' 

tiz6rai ebed osszesen % tiz6rai ebed osszesen % 
elteres %-os I uzsonna uzsonna 

(Ft) elteres 
62 248 56 366 100 110,7 298,3 109,1 518,1 100 152,1 

142% 
31 124 28 183 50 55,35 149,15 54,55 259,05 50 76,05 

IV3. A Komplex 6voda, Altalanos Iskola, Keszsegfejleszto Specialis Szakiskola Gem utcai szakiskolai gyermeketkeztetesi 
dijanak osszege 

jelenleg hatalyos rendelet szerinti teritesi dij Pensi6 altai javasolt 
nett6 Ft/nap/fo nett6 Ft I nap/ f6 

tiz6rai ebed osszesen % tiz6rai ebed osszesen % 
elteres %-os 

uzsonna uzsonna 
(Ft) elteres 

62 248 56 366 100 334,2 334,2 100 
157% 

31 124 28 183 50 167,1 1_§_7, 1 50 
----

III. Szent Laszlo Gimnazium 

jelenleg hatalyos rendelet szerinti teritesi dij Pensi6 altai javasolt 
nett6 Ft/nap/f6 nett6 Ft I nap/ f6 

tiz6rai ebed osszesen % tiz6rai ebed osszesen % 
elteres %-os 

uzsonna uzsonna 
(Ft) elteres 

312 312 100 334,2 100 22 
107% 

0 156 0 156 50 0 167 0 50 11 

6. melleklet az elOterjeszteshez 



Nyersanyagnormtik osszehasonlittisa 6. melleklet az elffterjeszteshez 

IV. Nyari tabor 

jelenleg hatalyos rendelet szerinti U:ritesi dij Pensi6 a! tal javasolt also tagozat 
nett6 Ftlnap/fo nett6 Ft I nap/ fo 

tiz6rai ebed osszesen % tiz6rai ebed osszesen % 
elteres %-os 

uzsonna uzsonna 
(Ft) elteres 

62 248 56 366 100 100,3 260 98,9 459,2 100 93,2 
124% 1 

31 124 28 183 50 50,15 130 49,45 229,6 50 46,6 I 



Kiilonhoz{f mertekii nyersanyagar-emelkedes es az Onkormanyzat koltsegeinek valtozasa 7. melleklet az elfiterjeszteshez 

~ ;;:; ] 2015. modellezese: a sziilokre 100%-ban atharitjuk a nyersanyagar-emelest 
V ~ N 
N V ~ 
~ N ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ s :: 
] !3 ~ eves brutt6 norma, amit a szi.i16 fizet: "ebedpenz" tl 
2 ~ § t_!:! 

'V ~ ~ -., 
S -v ~ ~ 

Intezmeny I Elelmezesi napok I · ,.J ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
> > l:lJl v v ~- ..... 

] "0 0 .D .D «l :;::! ::5 , ... v != ~:>.- ;;... ...... >.D~ C'.l .,. ..... ,..::.:: ,;:a o ~ :;:s ~ ~ :;:s ':P ~ v r,, ;;;> 
oo ~ b"Q)OO 1 "(1)00 d"dN ~ ..,'"""' 
9 ~ ,> ;;:::::s~ ~s~ ::::~-~ ~ ~ 
,o I .p 0 N 00 °o N 00 c: 0.0 ;.... ~.J. -= 
o"- ~ «l o v -v v -v o o c; 1?5 r... 
o 2S § ...... >~ "'>~ ~s~ '~ ~ 
0 "' ~ ] ] '$:! ~ :: 

...::.:: ...::.:: ~ 

Az Afa-val novelt ertekeket tartalmazza. 



KillOnhiizlf mertekii nyersanyagar-emelkedes is az Onkormanyzat koltsegeinek valtozasa 7. me/leklet az eloterjeszteshez 

:3 a 2015. modellezese: a sziilokre nem haritjuk at a nyersanyagar-emelest a "' "' «) 
«) "' N 
N «) "' "' N •«) 

~ •«) "' .... .... •«) s :::: .... ::: 
«) :::: «) 

eves brutt6 norma, amit a sziilo fizet: "ebedpenz" ~ 
~ 

«) :::: 
~ § ~ •«) :::: .D -s •«) 

"' <:::! 
N s •C<l .::::: Intezmeny I Elelmezesi napok 1,

0
:/, I «) N 1<i :::: :::: '<::I 

-6 «) OJ) 
> «) «) ::::- .... 

'"0 0 

"'~- .D (lj :;::1 <:::! 
«) ,§ ~ ,.;.:: «) :>.- > .D "' ~ ~ ,.;.:: ~ -5 :~ "' :::: :;::1 

.. _ r/1 (I) 

"' ..... 9 •«) "' 
1<j •C<l N 

0 "' ,2::; a::. s «) ~ s «) § ~ .. ~ ~ 
'<::I 

I 0 ~ ~ I 1<i 0 N ?;j o N N OJ) .... 

~ 0 «) •«) 0 «) ,:(l 0 0 8 :~ § - > .... V) > .... ~ 
0 0 '"0 '"0 :::: § «) "" 0 V) «) «) ....... :::: ::: 

,.;.:: ,.;.:: :~ 

Az Afa-val novelt ertekeket tartalmazza. 



KiiliinbOzif mirtikii nyersanyagar-emelkedis ; is az Onkormanyzat koltsigeinek valtozasa 7. me!Ieklet az elfiterjeszteshez 

3 3 2015. modellezese: a sziilokre 10%-ban haritjuk at a nyersanyagar-emelest :3 rFJ 
rFJ <I) 
<I) rFJ N 
N <I) rFJ 
rFJ N '0 

~ '<i) rFJ .... .... -o s = .... ::: 
<I) = <I) 

eves brutt6 norma, amit a sziilo fizet: "ebedpenz" ~ .£> <I) = ;;.-. 
~ a ~ = '<i) .£> -s '<i) rFJ ~ s '"' .l::: Intezmeny I Elelmezesi napok I N 

~ <I) N = = -~ ;;. <I) 0/) ..... ;;. <I) <I) =-'"0 
'"0 

0 
00~- .£> "' :;::j ~ 

<I) ,§ rFJ 23 ;;. .£> rFJ 

~ 
N 

~ <I) E' ~ 0 = :;::j .. _ rJ) v 
rFJ ..... b .. Q) r/J 9 ... Q) 00 ~ '"' N 0 rFJ ,2:; ~ s ~ ~ s ~ e ~ .. ~ ~ -~ 
I 0 ~ '<f. I 

~ 0 N rFJ o N oo 0/) .... 

'<f. 0 <I) '<i) 0 <I)<<!) 0 0 s :~ § ....... ;;. .... on ;;. ,_. ~ 
0 0 '"0 '"0 = s <I) ..:.:: 
0 on <I) ] ~ = ::: 

~ :~ 

Az Afa-val novelt ertekeket tartalmazza. 



KuliinbOzlf mertikii nyersanyagar-emelkedes is az Onkormanyzat koltsegeinek valtozasa 7. melleklet az eloterjeszteshez 

:5 ;:; 
2015. modellezese: a sziilokre 25%-ban hfuitjuk at a nyersanyagar-emelest a <fJ 

<fJ IU 
IU <fJ N 
N IU <fJ 
<fJ N 'iU 

~ 'iU <fJ .... .... 'iU s s:: .... :::: 
IU s:: IU 

eves brutt6 norma, amit a sziilo fizet: "ebedpenz" ~ .£:) IU s:: 
;>-. .£:) 

1a N s:: ;>-. ~ 'iU s:: .£:) -s 'iU s <fJ ~ 

I Elelmezesi napok I I N '"' .:::: Intezmeny IU N 1;; s:: s:: -~ 

-6 IU OJ) > IU IU S::-< .... 
"c:l 0 

"'~-
.£:) "' :;:::: ~ 

IU s N 
~ IU "'2;;; > .£:) "' ~ E' ~ '"' 9 -5 'i;l 

........ 00 (].) 

"' ..... 9 'iU "' 1;j '"' N 0 "' ,:::; ~ s ~ ';{?_ s IU § ~ .. r{j ~ -~ 
I 0 E ~ I 1;; 0 N oo o N N 01)1-< 

~ 0 IU 'iU 0 IU -~ 0 0 s :~ 0 0 § - > .... V) > .... S:: s IU ~ 0 "c:l "c:l V) IU IU 1S s:: :~ ~ ~ 

Az Afa-val novelt ertekeket tartalmazza. 



KiilonbOzlf mertekii nyersanyagtir-emelkedes. is az Onkormtinyzat koltsegeinek vtiltoztisa 7. melleklet az eloterjeszteshez 

~ ;;:; ~ 2015. modellezese: a sziil6kre 50%-ban haritjuk at a nyersanyagar-emelest 
<1) "' N 
N <1) "' 
--~ ~ .. ~ t~ 
... •<!) ~ :::: ... s :::: 
1l ] ~ eves brutt6 norma, amit a sziil6 fizet: "ebedpenz" ~ 
g ~ § ~ 
d ~ ~ ~ 
~ s ~ ~ 

Intezmeny I Elelmezesi napok L. ~ al ~ :::: :::: ~ 
"0 -6 0 1l 1l §;;:; ~ 
~ o ::=; "' ;>, _ ;>, _ ;> .r;, "' r~ N 

..;.: -03 ° :::: :;::l o"' :::: :;::l -- "' 0 t:~ ~ 
rJJ ..j-1 ~'(])tr.l , .. tUf/'1 1:d'C\SN ~ -. 
9 ~ > a:::so ~so l=l1il-~ N 'ill 
,o I '<= 0 N ~ 0 N ~ 1:: Oil ... C'.j li;; 
o'- ~ ell 0 <1) •<!) 0 <1) •<!) 0 0 d ~ ._ 
o ~ § ->"" "'>"" :::sa3 =c ~ 
0 V) ~ 1l 1l ~ :::: :::: ..;.: ..;.: =c 

Az Afa-val novelt ertekeket tartalmazza. 



Kiiliinbiizlf mertekii nyersanyagar-emelkedes is az Onkormanyzat kiiltsegeinek valtozasa 7. me!Jeklet az e!Oterjeszteshez 

~ a ~ 2015. modellezese: a sziilokre 75%-ban Mritjuk at a nyersanyagar-emelest 
<1) oo N 
N <1) CJJ 

~ ~ ~ ~ 
~ '~ s :: 
] 5 1:l eves brutt6 norma, amit a sziilo fizet: "ebedpenz" ~ 
2 ~ 1a ~ 

'<!) !=: .D -d '<!) CJJ ~ 
!:< s ,., ..... 

Intezmeny I Elelmezesi napok I fij fij o:l ~=: ~=: ~ 
> > Oil <1) <1) ~=:- .... 

'"0 0 .D .D "' •;::l ~ 
~ ] S 00 ;:>. - ;:>. - > .D "oo ~ ~ ...... ..>d ,., o ~=: :;::l 00 ~=: :;::l ,_ rLi <1) r.> ;;;> 
oo ......, h .. ooo 9 .. (1)00 ~ .. t'\JN ~ ...... 

9 ~ ,~ ~s~ ~s~ ~Oj,~ ~ ~ 
,o I ....... 0 N CJJ 0o N CJJ I:: Oil .... ,..~ ;o; 
o' ~ c:<l o <1) '<!) <1) '<!) 0 0 d t'.i "' 
o b ~ ->'"' .,.,> .... ~=:~!3 =c ~ 
0 .,., I:: '"0 '"0 ,(il !=: :: 

g Jol Jol ....... =c 

Az Afa-val novelt ertekeket tartalmazza. 



8. mellek/et az e/6terjeszteshez 

A sziilo altai havonta (20 nappal szamolva) fizetendo intezmenyi teritesi dij 

1 nap 20nap 1 nap 20nap 1 nap 20nap 1nap 20nap 1 nap 20nap 1 nap 20nap 

Intezmeny 
a nyersanyagar emeles 

0%-os aremeles 
a nyersanyagar emeles a nyersanyagar emeles a nyersanyagar emeles a nyersanyagar emeles 

1 00%-ban a sziilore 10%-ban a sziilore 25%-ban a sziilore 50%-ban a sziilore 75%-ban a sziilore 
haritva 

(jelenlegi rendeleti arak) 
haritva Mritva haritva haritva 

Gimnazium 424,43 8 488,68 395,61 7 912,10 398,49 7 969,76 402,81 8 056,25 410,02 8 200,39 417,23 8 344,54 

Ovodak 
- tiz6rai 113,28 2 265,68 59,87 1 197,36 65,21 1 304,19 73,22 1464,44 86,58 1 731,52 99,93 1 998,60 
- ebed 270,76 5 415,28 250,91 5 018,28 252,90 5 057,98 255,88 5 117,53 260,84 5 216,78 265,80 5 316,03 
- uzsonna 102,62 2 052,32 50,17 1 003,30 55,41 1 108,20 63,28 1 265,56 76,39 1 527,81 89,50 1 790,07 
Osszesen: 486,66 9 733,28 360,95 7 218,93 373,52 7 470,37 392,38 7 847,52 423,81 8476,11 455,23 9104,69 

- tiz6rai 127,38 2 547,62 78,74 1 574,80 83,60 1 672,08 90,90 1 818,01 103,06 2 061,21 115,22 2 304,42 
- ebed 330,20 6 604,00 314,96 6 299,20 316,48 6 329,68 318,77 6 375,40 322,58 6 451,60 326,39 6 527,80 
- uzsonna 125,60 2 512,06 71,12 1 422,40 76,57 1 531,37 84,74 1 694,82 98,36 1 967,23 111,98 2 239,65 
Osszesen: 583,18 11663,68 464,82 9 296,40 476,66 9 533,13 494,41 9 888,22 524,00 10480,04 553,59 11071,86 

Iskola fels6 
- tiz6rai 140,59 2 811,78 78,74 1 574,80 84,92 1 698,50 94,20 1 884,05 109,66 2 193,29 125,13 2 502,54 
- ebed 378,84 7 576,82 314,96 6 299,20 321,35 6 426,96 330,93 6 618,61 346,90 6 938,01 362,87 7 257,42 
- uzsonna 138,56 2 771,14 71,12 1 422,40 77,86 1 557,27 87,98 1 759,59 104,84 2 096,77 121,70 2 433,96 

Q§~~~f!ll: 657,99 13159,74 464,82 9 296,40 484,14 9 682,73 513,11 10 262,24 561,40 11228,07 609,70 12193,91 



9. me/Ieklet az eloterjeszteshez 

Modellszamitas a 2014. es 2015. evi gyermeketkeztetes kiiltsegeinek finanszirozasahoz 

2015 (Pensi6 2015. januar 1-jetol hatalyos 
2014 kozbeszerzes sor.in elfogadott szeiZOdese 2015 (EMMI rendeletet eloinisait is alkahnazva) 

szerint) 

E
• . . j~, >>~:r:.;H~' :S~W.::.ot·: Tt:!Jes Eves brutt6 Eves brutt6 arres E' b . Eves brutt6 Eves brutt6 arres E' b . Eves brutt6 Eves brutt6 arres E b . 

. . F- Ielmezesi ··IN· "YE. NE. ·" . "ed "-· ·~ .. ;,~;;··· S T' 0 .. nk . ves rutto S .. 1.. 0 .. nk . ves rutto S "!'' 0 .. nk . ves rutto 
Intezmeny o napok ~u ~:. y,(~),<mY ~~~.{~~~}· ·: normfiza zu o ofirmanyzat koltseg normfiza zu o ofizrmanyzat koltseg normfiza zu o ofinnanyzat koltseg 

1 :' ·' . tu · ,....,.., •O et IZeti et etl et IZetl 
~----------4---~------~~ 

Gimm\zium 175 185 ;: \ .. ·.;$6 1"••!:\~&;.l~{l 10538917 7263802 17802720 10555834 11252225 21808059 11306922 12052865 23359786 

[;!i\E\1ji;:.. •iFi ·'·.·· •. '"' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6vodak i,:. j;;l': ,,;; .. . ... ;•,.~.·. 'mi;. o o o o o o o o oi 
-tiz6rai 1293 220 ~;;, .t't't.;•: • 'i9s .. 757 11254548 12417144 23671692 13131102 20647101 33778203 21296259 33485844 54782103 

-ebed 1293 220 '~](7';:341 ·,.·. 195 .;'1:.?1 47169304 52041901 99211206 50136933 78834386 128971319 50900924 80035672 130936597 

- uzsonna 1293 220 341 .···: J~~ •:;~~7 9 430 518 7 693405 17 123 923 II 937 365 18 770 092 30 707 457 19 290 782 30 332 469 49 623 251j 

Osszesen: : :;·1 .:);i.':•ii~i1011 ,;' .. t•J•' 67854370 72152451 140006821 75205400 118251580 193456979 91487965 143853985 235341950! 

Iskoh\k ':jJ;• • '';f;/ ~·· ·;;·> < ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 3-szori 2 437 185 . ':: 1082 :{r1,;;:•::~g •.· 9$0 99 213 746 192 395 469 291 609 215 102 354 793 265 580 713 367 935 506 124 342 119 322 631 385 446 973 504 

-ebed 825 185 ['i 13 , 177 605 40449315 26436412 66885728 42363835 43310683 85674518 42363835 43310683 856745181 

-reggeli+ebed 633 185 ,;:;1'~'; 123 ?85 32553125 31595852 64148976 33779466 47631695 81411162 37797335 53297205 91094539! 

-ebt\d+uzsonna o 185 11L ,: ... ·o. 'M 't • o o o o o o o o o! 
Osszesen: 3895 !• •{250 · 7o~·.;\](.l~ 172216186 250427733 422643919 178498094 356523092 535021185 204503288 419239273 623742560! 

1 .:- .,;:<.:'!~~~r: ;; ;i o o o o o o o o o: 
MINDOSSZESEN s 363 . ,jl$~~ H ' i~~L.~~ .. ~~l~ 250 609 473 329 843 986 I ~80 453459 264 259 327 486 026 897 750 286 224 307 298 175 575 146 122 882 444 297 


