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A KÉBSZ Kft. által biztosított közétkeztetések és a külsős étkeztetések 2015. évi önköltség 

számítása 

 

Az önköltségszámítás alapja: 

Nyersanyag költségek vonatkozásában az étkeztetési kategóriánkénti 2014. évi tényleges (vásárlási, 

piaci áron számított) élelmezési nyersanyag költség. 

Rezsi költségek vonatkozásában a 2014. évi főkönyvi kivonat étkeztetési részre vonatkozó költség 

adatai az 5114-533 költség nemek vonatkozásában a 2014. évi költség szinten, az 551-869 költség 

nemek, illetve egyéb ráfordítások vonatkozásában a 2015. évi  (tervezett) költség szinten kerültek 

figyelemre vételre. 

A Csanytelek Község Önkormányzata (mint a KÉBSZ Kft 100 %-os tulajdonosa) a közfoglalkoztatási, 

mezőgazdasági ágazatából évközben térítésmentesen átvett élelmezési anyagok (zöldségfélék) piaci 

értéken kerültek elszámolásra a főkönyvi könyvelésben az 5111. élelmiszer beszerzési költség nemen.  

Az étkeztetés egységes étlapról történik a napi szinten, így a díjkedvezmény érvényesítésének a 

legracionálisabb módja az, hogy ha a térítésmentesen átvett élelmezési anyagok vonatkozásában a 

rezsi költség-szint számításánál kerül érvényesítésre a térítésmentesen átvett élelmezési 

anyagértéknek megfelelő un. díjkedvezmény. Ebből eredően csak az önkormányzati feladatellátáshoz 

kapcsolódó étkeztetési kategóriáknál érvényesül a költségmegtakarításból eredő kedvezmény, az 

nem érinti a külsős vendégétkeztetés és egyéb rendezvényi étkeztetések díj tételeit. 

Ezen díjtételek a tényleges piaci (beszerzési) értéken számított nyersanyag költségszintnek 

megfelelően és a kalkulált összes rezsiköltség nyersanyag költségre vetített %-ának megfelelő teljes 

rezsiköltséggel kiegészítve kerülnek kiszámlázásra a kapcsolódó 27% ÁFA értékkel korrigáltan.           

 

A 2014. évben a közfoglalkoztatás keretében előállított és a KÉBSZ Kft. konyhájára beszállított 

élelmezési anyag értéke (piaci árszinten) 1.260.555.- Ft. 

I. Az étkezés kategóriánkénti éves nyersanyag költségek alakulása a 2014. évi árszinten (Ft) 

 

                                               Nyersanyagköltség             Adagszám            Nyersanyagköltség/adag 

                                                   

1.) Óvodai étkeztetés (Ft) 

       Tízórai: (T)                                681.592.-                    11263                         60,51.- 

       Ebéd: (E)                                2.037.163.-                    11129                       183,05.- 

       Uzsonna: (U)                            631.192.-                    10280                         61,40.- 

 

Javasolt nyersanyag költség díjtételei (egységesített, kerekített) 2015. évre: 

       T:   61.- 

       E: 183.- 

       U:  61.- 

2.) Iskolai étkeztetés (Ft) 

        Tízórai: (T)                              1.585.368.-                   24805                      63,91.- 
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        Ebéd: (E)                                 5.476.711.-                   25229                    217,07.- 

        Uzsonna: (U)                          1.178.270.-                   20308                      58,02.- 

 

Javasolt nyersanyagköltség díjtételei (egységesített, kerekített) a 2015. évre:                                          

       T: 61.- 

       E: 217.- 

       U: 61.-    

 

3.) Szociális étkeztetés (Ft) 

        Ebéd: (E)                                 2.505.227.-                   10771                    232,59.-               

                                                                                   

Javasolt nyersanyagköltség díjtétele (kerekített) a 2015. évre: 

        E: 232,50.- 

 

4.) Szociális otthoni ellátottak (Ft) 

          Reggeli: (R)                               894.855.-                    9178                       97,50.- 

          Ebéd: (E)                                2.134.711.-                    9178                     232,59.- 

          Uzsonna: ( U)                           849.424.-                    9178                       92,55.- 

Egész napos ellátás:                      3.878.990.-                    9178                     422,64.- 

 

Javasolt nyersanyagköltség díjtételek (egységesített, kerekített) a 2015. évre: 

                                               R: 95.- 

                                               E: 232,50.- 

                                               U: 95.-      

         Egész napos ellátás: 422,50.-          

                                                                                                           

5.) Nyári  szociális gyerekétkeztetés (Ft) 

              Ebéd: (E)                            1.332.774.-                    6156                     216,50.-               

                                                                                                    

Javasolt nyersanyagköltség díjtétele a 2015. évre: külön megrendelés szerint 

 

6.)  Vendégétkeztetés (külsős étkezők) - Ft 

             Ebéd: (E)                         4.800.600.-                       17780                      270.- 

 

Javasolt anyagköltség díjtétele: (E)                                                                     270.- 

      

7.) Rendezvényi és egyéb étkeztetés: (külön megrendelés szerint, szabadáras) 

                 Nyersanyagköltség: (2014. évi tényleges)  804.503.- 

  

NYERSANYSAGKÖLTSÉG MINDÖSSZESEN (2014. ÉVI TÉNYLEGES): 24.912.390.- 

A nyersanyagköltség összege: a nyitó raktári (leltár szerinti) készletérték +tárgyévi élelmezési 

anyagbeszerzés+ önkormányzattól térítésmentesen átvett (közfoglalkoztatásból) élelmezési 

anyagérték napi piaci áron számított értéke-záró év végi raktári készletérték.  

 

II.) Rezsiköltségek részletezése 



 

a) A 2014. évi tényleges adatokból számított költségelemek: 

 

Költség nem             Megnevezés                                               Költség összege(Ft) 

5114                             Gázdíj                                                                                              499.628.-Ft 

5115                             Villamos energia                                                                           681.854.-Ft 

5116                             Egyéb anyag költség                                                                    1310107.-Ft 

5211                             Posta költség                                                                                   22.590.-Ft 

5212                            Telefondíj                                                                                        154.981.-Ft 

523                               Karbantartási költség                                                                       4.000.-Ft 

529                               Egyéb szolgáltatás                                                                      1.273.474.-Ft 

531                               Hatósági, igazgatási díjak, illetékek                                            205.590.-Ft 

532                               Bankköltség                                                                                    319.306.-Ft                                                              

533                               Biztosítási díjak                                                                                 56.163.-Ft 

 

b)  A 2015. évi várható (tervezett szintű) költségelemek 

551                              Bérköltség                                                                                     9.942.700.-Ft  

561                              Szociális hozzájárulás adó                                                          2.684.500.-Ft 

563                              Egészségügyi  hozzájárulás                                                              20.000.-Ft        

565                             Szakképzési hozzájárulás                                                                149.000.-Ft 

571                             Értékcsökkenési leírás                                                                  1.223.000.-Ft 

867                             Adók, díjak, illetékek                                                                          30.000.-Ft 

869                              Egyéb ráfordítások                                                                              4.000.-Ft                                                                                                                                               

                                     Helyi adók                                                                                         218.000.-Ft 

 

REZSIKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:                                                                                          18.798.893.- 

 

Számított rezsiköltség szint az élelmezési nyersanyagköltség %-ában: 

 

           Rezsiköltség összesen:    18.798.,893.-   

           Anyagköltség összesen:  24.912.390.-            = 75.46   kerekítve: 75%            

 

A fenti rezsiköltség szint alkalmazandó:  a vendégétkeztetés, az egyéb rendezvényi étkeztetés 

területén. 

 

III.) Kedvezményes rezsiköltség szint érvényesítése a Csanytelek Község Önkormányzata által 

(térítésmentesen) átadott élelmezési anyagérték ellentételezésére 

 

            Rezsiköltség összesen (II. a+b tételek):                                                                18.798.893.- 

            Térítésmentesen átvett élelmezési anyagérték elszámolása:                        -  1.260.555.- 

            Korrigált rezsiköltség:                                                                                             17.538.338.- 

 

 

Számított korrigált rezsiköltség szint az élelmezési nyersanyagköltség %-ában: 

 



              Korrigált rezsiköltség:                 17.538.338.-  =70,40   kerekítve 70% 

             Anyagköltség összesen:              24.912.390.-         

 

A fenti rezsiköltség szint alkalmazandó az: 

- óvodai gyermekétkeztetés, 

- általános iskolai étkeztetés, 

- szociális étkeztetés és a 

- szociális otthoni (bentlakói egész napos) étkeztetés területén. 

 

IV. Alkalmazandó számlázási díjtételek az önköltségszámítás után: (Ft- ban) 

                                                             Nyersanyag             Rezsi                 ÁFA 

      

         Óvoda: 

                           Tízórai                             61.-           +        70%        +        27% 

                            Ebéd                             183.-           +       70%         +       27% 

                            Uzsonna                        61.-            +       70%         +       27% 

 

         Iskola: 

                           Tízórai                             61.-            +       70%         +      27% 

                           Ebéd                              217.-           +       70%         +       27% 

                           Uzsonna                         61.-            +       70%         +       27% 

 

          Szociális étkeztetés 

                           Ebéd                              232,50.-      +       70%         +      27% 

 

           Szociális otthoni bentlakók étkeztetése 

                      Egész napos étkeztetés  422,50.-       +       70%         +      27% 

 

           Vendégétkeztetés (külsős) 

                            Ebéd                              270.-            +       75%         +     27% 

 

            Rendezvényi és egyéb étkeztetés: 

                            Tényleges nyersanyagköltség        +       75%         +      27% 

 

Az önköltségszámításra alapozott új díjtételek  bevezetése  2015. március 1. napjától  javasolt.  

 

 

                     

Csanytelek, 2015.február 03. 

 

 

    Ambrus László                                                                                                                     

KÉBSZ Kft. ügyvezető 

 

 



 

 

 

Mellékletek: 

- KÉBSZ Kft. általános főkönyvi kivonata (2015. 01.11.), 

- Kimutatás a 2014. évi konyha által biztosított élelmezési adagszámokról, 

- Bér és járulék költség kalkuláció a 2015. évre, 

- A 2014. évben térítésmentesen az önkormányzattól átvett élelmezési anyagok tételes listája és piaci 

    érték kimutatása, 

- A 2014. évi nyersanyagköltségek alakulásáról kimutatás, 

- Laborvizsgálati jegyzőkönyv másolata .                     


