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ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT
I.
AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA

Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy
— a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Szt), valamint
— az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Korm.
(továbbiakban: Áhsz.) előírásai alapján részletesen szabályozza

rendelet

az alap- és a vállalkozási tevékenysége keretében
— elvégzett tevékenységek vagy
— nyújtott szolgáltatások
tényleges közvetlen önköltségének meghatározására irányuló tevékenységet.
Az önköltség számítási szabályzat célja továbbá, hogy alapul szolgáljon az önköltség
számítás külső és belső ellenőrzéséhez.
Az önköltségszámítás feladata, hogy az 5., 7. számlaosztályban rögzített költségekről
adatokat szolgáltasson tevékenységenként valamint szolgáltatásonként.
Az önköltség számítási szabályzat a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz
előírásokat:
1.

Költség, önköltség számítási fogalmak,

2.

Az önköltség számítás tárgya < a kalkulációs egységek),

3.

Az önköltség számítás készítésének időpontja, a kalkulációs időszak,

4.

A kalkulációs séma, a kalkulációs költségtényezők tartalma,

5.

A költségek utalványozásának, elszámolásának bizonylati rendje

6.

Az önköltségszámításért felelős személyek

7. Az önköltségszámítás és a könyvvitel adatai közötti egyeztetések
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II.
AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10. § (8) bekezdése alapján a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat gazdálkodási feladatait az általa létrehozott Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, (mint gazdasági szervezet) látja el.
A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szervek Ávr. 7.§. (2) bekezdésében megjelölt feladatait is a Polgármesteri Hivatal látja el.
Fentiek alapján a számviteli politika hatálya kiterjed:
-

Budapest L kerület Budavári Önkormányzatra (1014. Budapest. Kapisztrán tér
1. sz.) a továbbiakban Budavári Önkormányzat,

-

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalára, (1014.
Budapest. Kapisztrán tér 1. sz.) a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal.

-

Budapest I. Kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat

-

Budapest L Kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

-

Budapest I. Kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

-

Budapest I. Kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

-

Budapest I. Kerület Budavári Lengj e! Nemzetiségi Önkormányzat

-

Budapest I. Kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat

-

Budapest í. Kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányza:

-

Budavári Művelődési Ház
III.

AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI
1. Költség, önköltség számítási fogalmak
1.1. A költség
A költség az eszköz (termék) előállítása, vagy szolgáltatás, tevékenység teljesítése
érdekében felhasznált élő- és holtmunka pénzértékben kifejezett összege.
Holtmunka jellegű költségek lehetnek:
-

anyagköltség,

-

igénybe vett szolgáltatások értéke,

-

alvállalkozói teljesítmények,

-

értékcsökkenési leírás.
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- különféle egyéb ráfordítások (befizetések)
Élőmunka jellegű költségek lehetnek:
-

bérköltség,

-

személyi jellegű egyéb kifizetések,

-

munkaadót terhelő közterhek (adók, bérjárulékok)

1.2. Költségnem
A költségnem a felmerült költségeknek a megjelenési formájuk (fajtájuk) szerinti
csoportosítását jelenti. A költségeket megjelenési formájuk (fajtájuk) szerint az Áhsz.
16. mellékletében rögzített egységes számlatükör 5. Költségnemek számlaosztály 51.
56. számlacsoportjai szerint kijelölt és meghatározott csoportokban kell elszámolni.
1.3. Költséghely
A költséghely a költségek felmerülésének helye, területileg elhatárolt szervezeti egység
vagy részleg.
Az itt felmerült - és a pénzügyi számvitel keretében a 6. számlaosztály (általános
költségek) főkönyvi számláira lekönyvelt - költségek a felmerülésük alkalmával nem
számolhatók el közvetlenül az eszközre (termékre), vagy szolgáltatásra, tevékenységre.
Felmerülésükkor közvetlen költségnek nem minősíthetők.
1.4. Költségviselő
Költségviselő a szolgáltatás, a tevékenység, amelyre a költségek felmerülésük
alkalmával közvetlenül elszámolhatók, amelynek előállítása, teljesítése érdekében a
költségek felmerülnek.
A költségviselőre elszámolható költségeket a pénzügyi számvitel keretében a 7.
számlaosztály (szakfeladatok költségei) főkönyvi számláira kell könyvelni.
A 6. Általános költségek számlaosztályt nem használja Szerveztünk, a pénzügyi
könyvvezetés során a felmerülő költségeket közvetlenül a 7. Szakfeladatok költségeire
könyveljük.
1.5. A közvetlen önköltség, bekerülési érték
A közvetlen önköltség, bekerülési érték a tevékenység, a szolgáltatás, egy meghatározott
egységére jutó eszközfelhasználás (élőmunka, holtmunka) pénzben kifejezett értéke.
Az Áhsz. 16. § (2) bekezdésében foglalt előírások alapján a saját előállítású
immateriális javak bekerülési értéke az Szt. 51. §-a alapján megállapított közvetlen
önköltség.
Az Áhsz. 16. § (3a) bekezdésében foglalt előírások alapján a saját előállítású
rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök
továbbá a már használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök
bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának,
teljesítőképességének közvetlen növelésével, felújításával összefüggő
saját
4

tevékenységben végzett munkák bekerülési értéke az Szt. 51. §-a alapján megállapított
közvetlen önköltség.

Az Szt. 51. § (2) bekezdése alapján: az elvégzett, a nyújtott, a teljesített szolgáltatás
bekerülési értékének részét azok a költségek képezik, amelyek
a) a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek,
b) a szolgáltatás végzésével, nyújtásával, teljesítésével szoros kapcsolatban
voltak, továbbá
c) a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók
(együttesen: közvetlen önköltség).
Az Szt. 51. § (3) bekezdése alapján: az előállítási költségek között kell elszámolni [és
így a bekerülési érték részét képezi] az idegen vállalkozó által megvalósított
beruházáshoz a beruházó által biztosított (az idegen vállalkozó felé nem számlázott)
vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, továbbá a saját előállítású termék,
nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját előállítású termék
tényleges beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg.
A közvetlen önköltség, bekerülési érték a tevékenység, a szolgáltatás, egy meghatározott
mennyiségi egységére jutó eszközfelhasználás (élőmunka, holtmunka) pénzben
kifejezett összege.
Az Szt. 51. § (4) bekezdése alapján a közvetlen önköltség nem tartalmazhat:
-

értékesítési költségeket és

-

az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb
általános költségeket.

1.6. A költségek könyvviteli elszámolása
A szolgáltatás teljesítése, a tevékenység végzése során felmerült költségek
elszámolására - szervezetünk számlarendjében rögzítetteknek megfelelően - két
számlaosztály szolgál:
-

az 5. (Költségnemek) számlaosztály a költségeket költségnemek szerint
csoportosítva tartalmazza, a költségek költség-nemenkénti gyűjtését szolgálja,

-

a 7. (Szakfeladatok költségei) számlaosztály a szolgáltatások teljesítése során
felmerült és a szolgáltatás nyújtással összefüggésben közvetlenül (valamint a
felosztás után a közvetetten) elszámolható költségek könyvviteli
nyilvántartásáia szolgál.

A 7. számlaosztály a költségvetésben meghatározott COFOG, illetve szakfeladat rend
szerinti tagolásban tartalmazza a folyó költségeket.
A szakfeladatok költségei közvetlen és közvetett költségekből tevődnek össze.
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1.7. Az önköltségszámítás
Az önköltségszámítás olyan műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel megállapítható a
végzett szolgáltatás várható (tervezett) illetve tényleges közvetlen önköltsége, előállítási
költsége.
Az önköltségszámítás feladata, hogy adatokat szolgáltasson a szolgáltatások, valamint
a közérdekű adatszolgáltatás önköltségének tervezéséhez és megállapításához, a
gazdasági számításokhoz.
1.8. Az önköltségszámitás - kalkuláció formái
Az Szt. 62. § (2) bekezdés alapján a közvetlen önköltség utókalkulációval
meghatározott közvetlen önköltség lehet.
Az utókalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység amellyel a tevékenység,
szolgáltatás befejezése után a ténylegesen felhasznált élő- és holtmunka mennyisége és
értéke alapján meghatározzuk az eszköz, tevékenység, vagy szolgáltatás tényleges
közvetlen önköltségét, előállítási költségét.
1.9. Az önköltségszámítás módszere
Az önköltségszámítás módszere alatt a közvetlen és közvetett költségek, ráfordítások
elszámolásának, felosztásának módját értjük.
Szervezetünk az egyszerű osztókalkulációs módszert alkalmazza az önköltségszámítás
meghatározására.
Az egyszerű osztókalkuláció lényege, hogy a kalkulációs séma alapján összegzett
felmerült valamennyi közvetlen költséget, ráfordítást elosztjuk a mennyiséggel (összes
költség/mennyiség).
Az önköltségszámítás keretében jelen szabályzat előírásait figyelembe véve kell
megállapítani az egyes kalkulációs egységek egy egységére jutó költségét.

2. Az önköltségszámítás tárgya (a kalkulációs egységek)
Az önköltségszámítás tárgya a kalkulációs egység. A kalkulációs egységeket az Szt. és
az Áhsz., valamit az adótörvények figyelembevételével kell megállapítani.
A tevékenység, szolgáltatásnyújtás eseti bevétel keretében:
- termék bérbeadása,
- közérdekű adatokról másolat készítése (papír, CD, DVD, elektronikus
adatfile)
- magáncélú gépkocsi-használat,
- engedély nélküli árusítás során a közterületről elszállított dolgok tárolási
költségének megállapítása
Az egyes kalkulációs egységek önköltségszámítását a szabályzat 1.-4. mellékletei
tartalmazzák.
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3. Az önköltségszámítás készítésének időpontja, a kalkulációs időszak
A kalkulációs időszaknak az adott tevékenység, szolgáltatás nyújtás folytatásának
időintervalluma, (pl. 1 óra, 1 nap, 1 hónap)

4. A kalkulációs séma, a kalkulációs költségtényezők tartalma
Az egyes kalkulációs egységek közvetlen önköltségét, bekerülési értékét a következő
kalkulációs séma szerinti részletezésben kell kiszámítani:
a.)

Közvetlenül elszámolható anyagköltség

b.)

Közvetlenül elszámolható személyi juttatások

c.)

Közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadót terhelő járuléka

d.)

Közvetlenül elszámolható szolgáltatási kiadások

e.)

Egyéb közvetlen költségek

Együtt közvetlen önköltség (a+b+c+d+e)
4.1. A kalkulációs költségtényezők tartalma
4.1.1. Közvetlenül elszámolható anyagköltség
Közvetlen anyagköltségként kell kimutatni a kalkulációs egység terhére utalványozható
az egységes rovatrend K 312 rovatokon tervezett és felmerülő anyagok értékét:
-

anyag költség (papír. CD. DVD)

-

karbantartási anyagok.

-

takarító-, tisztítószerek,

-

irodaszer, nyomtatvány,

A közvetlen anyagköltség meghatározásához az anyagokat az anyagféleségek pontos
meghatározásával kell az utókalkulációs lapon felsorolni!
Anyagköltségként csak a ténylegesen felhasznált anyagérték számolható el.
4.1.2. Közvetlenül elszámolható személyijuttatás
Közvetlenül elszámolható személyi juttatásként kell figyelembe venni - az egy-egy
kalkulációs egységként meghatározott - a tevékenység, szolgáltatás teljesítése valamint
az eszközök előállítása érdekében közvetlenül felmerült, illetve kifizetett az Egységes
Rovatrend KI 101 rovatokon tervezett és felmerülő kiadásokat:
- alapilletményeket,
- illetménypótlékokat és
- egyéb kötelező pótlékokat.
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Költségként egyaránt figyelembe kell venni
—

a teljes munkaidőben foglalkoztatottak,

—

a részmunkaidőben foglalkoztatottak, valamint

—

a nyugdíjasok és állományba nem tartozók

részére teljesített kifizetéseket.
4.1.3. Közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadót terhelő'járuléka
A személyi juttatások munkaadót terhelő járuléka továbbá minden olyan adók módjára
fizetendő összeg, amelyet a személyi juttatások, vagy a foglalkoztatottak száma alapján
kell megállapítani, függetlenül azok elnevezésétől.
Itt számoljuk el az egységes rovatrend K2 rovatán tervezett és felmerülő, a kifizetett
munkabért terhelő szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, és
rehabilitációs hozzájárulás címen felmerült költségeket.
4.1.4. Közvetlenül elszámolható szolgáltatási kiadások
Közvetlenül elszámolható szolgáltatási kiadásként kell elszámolni az adott kalkulációs
egységgel kapcsolatban az egységes rovatrend K331, K334 és a K337 rovatain tervezett
és közvetlenül felmerült szolgáltatási kiadásokat, jellemzően a
- takarítás,
-

karbantartási költségek (ingatlan, jármű, gép, berendezés),

-

közüzemi díjak, (fűtés, világítás, víz)

költségeit.
4.1.5. Eg)>éb közvetlen költség
Az előzőekben felsorolt költségeken túlmenően egyéb közvetlen költségként
(kiadásként) kell kimutatni a kalkulációs egységre utalványozható (elszámolható)
közvetlen dologi kiadásokat:
- szállítási és rakodási költség,
- a gépek bérleti díja,
- értékcsökkenési leírás.

A kalkulációs egységek önköltségét az előző évi tényleges közvetlen és közvetett
költségek, ráfordítások összessége adja, amit a KSH által közzétett várható infláció
mértékével korrigálni kell.
Az egyszerű osztókalkuláció sémáját a szabályzat melléklete tartalmazza.
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5. A költségek utalványozásának, elszámolásának bizonylati rendje
Az Szt. előírásai szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök,
illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot
kell kiállítani (készíteni).
A számviteli, és ebből következően az önköltségszámítással kapcsolatos
nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat
bejegyezni.
Az önköltségszámítás bizonylatainak kiemelt alaki és tartalmi kellékei a következők:
—

a bizonylat megnevezése és sorszáma, vagy egyéb más azonosítója,

—

a bizonylatot kiállító szervezeti egység megjelölése,

—

a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése,

—

az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy,

—

a készletmozgások bizonylatain az átvevő aláírása,

—

a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen - a gazdasági művelet
jellegétől, időbeni hatályától függően - annak az időszaknak a megjelölése,
amelyre a bizonylat adatai vonatkoznak,

—

a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a
gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és értékbeni
adatai,

— a bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló
bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az
összesítés vonatkozik.
Az önköltségszámítás számvitelen belüli folyamatában az önköltségszámítás
alapbizonylatai azonosak a számvitel analitikus, illetve főkönyvi könyvelésének
alapbizonylataival.
A tevékenységgel, szolgáltatással összefüggő alapvető bizonylatok a következők:
- igénybe vett szolgáltatások bizonylata,
- személyi jellegű ráfordítások bizonylata,
- értékcsökkenési leírás bizonylatai,
- egyéb költségek bizonylatai.

6. Az önköltségszámításcrt felelős személyek
Az önköltség számítási séma alapján történő önköltségszámítás elkészítéséért a
Gazdasági Iroda e feladattal megbízott pénzügyi ügyintézője felelős.
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Az egyszerű osztókalkuláció elkészítéséhez a főkönyvi könyvelésből és az ahhoz
kapcsolódó analitikus nyilvántartásokból nyerhető adatokat a Gazdasági iroda főkönyvi
könyvelését végző pénzügyi ügyintézője biztosítja.

7. Az önköltségszámitás és a könyvvitel adatai közötti egyeztetések
Az elkészített egyszerű osztókalkulációk adatait a könyvviteli nyilvántartásban szereplő
adatokkal egyeztetni kell. Az egyeztetést a kalkulációk befejezését követő 10 napon
belül el kell végezni.
Az egyeztetés határidőre történő elvégzéséért a gazdasági irodavezető felel.
Az önköltségszámítás és a könyvviteli adatok egyeztetéséről haladéktalanul tájékoztatni
kell a Gazdasági irodavezetőt.

8. Záró rendelkezés
AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT
2020. március 1. napján
lép hatályba.
A szabályzatot módosítani kell
-

olyan jogszabályi előírás változása esetén, amely érinti a hatályos számviteli
politikai szabályzat előírásait, valamint

-

ha az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház és a
Nemzetiségi Önkormányzatok sajátosságai, működésének változása alapján
indokolttá vált.

A módosításokat az ok felmerülésétől számított 90 napon belül kell végrehajtani.
A módosítás elvégzéséért a Gazdasági Iroda vezetője felelős.
Egyúttal a 11/2014. számú Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítással megállapított, a
Számviteli politika 3. számú mellékleteként 2014. augusztus I . napján életbe léptetett
Önköltség-számítási szabályzat (1/36970-4 /2014) hatályát,vészti.
\

Budapest, 2020. február 25.

Váradiné Naszály? Márta^..
polgármester

Tarjányi Tamás
jegyző

1 O

10

1. sz. melléklet
Terembérleti díjak önköltség-számítási rendje
A terembérleti díjakra vonatkozó utókalkulációt a mindenkori előző évi tényleges
költségadatok alapján, a várható infláció mértékének figyelembevételével kell
megállapítani. A terembérleti díjaknál a gondnok és a Jegyzői Referatúra titkársági
asszisztens átlag óradíja alapján kerül kiszámításra az 1 négyzetméterre jutó bérköltség. A
portaszolgálat díja piaci áron kerül meghatározásra.
Közvetlen önköltség-számítás:
A Hivatal alapterülete: 4570 m2
Üzemeltetési összes óra: éves munkanapok száma x 8 óra (127 nappal (365/3) számolunk,
mert a saját rendezvényeink számára isfenntartjuk a helyet)
Közvetlenül elszámolható személyi juttatások (órabér/m2) (éves bérük harmada)
■

Gondnok

•

Jegyzői Referatúra titkársági asszisztens

Közvetlenül elszámolható munkaadókat terhelő járulék (éves járulékuk harmada)
■

Gondnok

■

Jegyzői Referatúra titkársági asszisztens

Közvetlen szolgáltatási kiadások
•

Villamos energia

■

Víz-csatorna

•

Gáz

•

Takarítószerek

■

Szemétszállítás

■

Karbantartási anyag

Terv szerinti értékcsökkenési leírás
■

Épület értékcsökkenése

■

Gép, berendezés értékcsökkenése

■

Bútor értékcsökkenése

A kalkuláció elkészítéséért a gazdasági irodavezető által kijelölt pénzügyi munkatárs
felel.
Elkészítés határideje: folyó év március hónap.
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l/a. melléklet
Terembérleti díjak önköltség-számításának levezetése
I. Bérköltség
Gondnok, Jegyzői Referatúra titkársági asszisztens átlag órabére = x Ft / óra
1 napra jutó óraszám = X fő x 8 óra = x óra / nap
1 órára jutó m2 = Hivatal összes négyzetmétere / 1 napra jutó óraszám
1 m2-re jutó átlagbér = átlag órabér /1 órára jutó m2

II Közvetlen költségek éves am auköltséuek és szolgáltatási kiadások
- Villamos energia
- Víz, csatorna
- Gáz
- Takarítás
- Szemétszállítás
- Karbantartás
Összesen................. Ft
Évi összes óraszám: összes munkanap x 8 óra
1 m2-re jutó költség - összes költség / Hivatal összes négyzetmétere = Ft/nr
lm2 / órára jutó költség = 1 m2-re jutó költség / évi összes óraszám = Ft/m2/óra
III. Épület értékcsökkenése
1 m2-re jutó értékcsökkenés összege = Ft/m2
1 m2/órára jutó értékcsökkenés = 1 m2-re jutó értékcsökkenés / éves óraszám

Kalkulált önköltség nr/óra : Bér és járulék + Közvetlen költség + Értékcsökkenés

A kalkulált önköltséget a KSH által közzétett várható infláció mértékével meg kell
emelni.
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1/b. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
201.... Évi önköltség-számítási séma (nettó értéken
Bérbeadó:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Bérbevevő:

Bérbe adott ingatlan címe: Budapest, Kapisztrán tér 1. Átrium

Bérbe adott ingatlan alapterület és érték

m2

Bérbe adott ingatlan időtartama

m2

j

ATRIUM BÉRBE ADÁS ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSA

a/a

Költség megnevezése

kód

rB

Bérbeadás

i.

Elszámolt éves értékcsökkenés
Ingatlannal kapcsolatos költség

2.

éves alapilletmény
éves bérjárulék
porta szolgálat
Emberi erőforrás költség

■
|

Ft/m2/óra korrekció Ft/m2/óra

Éves villamos-energia átlagköltség
Éves víz-,csatorna átlagköltség
Éves gáz átlagköltség
Éves takarítás átlagköltség
Éves átlag karbantartási költség I.

\

L

Éves átlag karbantartási költség lí.
3.
4.

Közvetlen szolgáltatási költség
! Bérbe adott helyiség közvetlen költsége
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1/c. melléklet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
201.... Évi önköltség-számítási séma (nettó értéken
Bérbeadó:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Bérbevevő:

Bérbe adott ingatlan címe: Buda]>est, Kaimztrán tér 1. Testületi terem

Bérbe adott ingatlan alapterület és érték

m2 _

Bérbe adott ingatlan időtartama

m2

I

I
J
I

TESTÜLETI TERM BÉRBEADÁS ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSA
kód | Ft/m2/óra

Költség megnevezése

B

korrekció

Ft/m2/óra

Itérbeadás

1.

Elszámolt éves értékcsökkenés
Ingatlannal kapcsolatos költség

2.

éves alapilletmény
éves bérjárulék
porta szolgálat
Emberi erőforrás költség

1__ _

1
1

r

Eves villamos-energia átlagköltség
Éves víz-,csatorna átlagköltség
Éves gáz átlagköltség
Éves takarítás átlagköltség
Éves átlag karbantartási költség I.
Éves átlag karbantartási költség II.
3.

Közvetlen szolgáltatási költség

i

Bérbe adott helv kég közvetlen költsége
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Önköltség számítás 2020 évre
Budapeset I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal épületére
Nettó önköltség (Ft)

Alapterület

havi

éves
Hivatal egésze
pince
testületi tárgyaló
átrium
körfolyosó
kis házasságkötő

3 817
431
142
144
100
54

m2
m2
m2
m2
m2
m2

61 596 360
6 955 209
2 291 507
3 181 901
1 613 737
871418

napi (365)
280 000
31615
10 500
15 000
7 500
4 000

5 133 030
579 601
190 959
265 158
134 478
72 618

óra (24)
30 000
3 000
1200
1500
750
400

közüzemi költségek átlagosan havonta (nettó)
2019.12 hónap összesen
9 792 592
- - -<•

villany díj

gáz díj
víz és csatorna díj

|

-

Egyéb költségek

Rendezvény utáni takarítás
Portaszolgálat

6 476 766
1 725 667

takarítás
higiéniai termékek
ÉCS
Internet

918 000
12 231 394
1 345 603
29 106 338
8 800 000
61 596 360

8 000
1500
9 500

megjegyzés
minimálisan

hulladék díj

Nettó költség Ft

4

<Va fizetendő, a minimumdíj 6000 Ft

Önköltség számítás 2020 évré
Jókai Anna Szalon

Nettó önköltség (Ft)
Alapterület

éves
(Hivatal egésze

|

430

m2

22 858 000

havi
1904 833

napi (365)
105 000

óra (24)
10 500,0

közüzemi költségek átlagosan havonta (nettó)
2019.12 hónap összesen
Munkabér

-

7 700 000

Járulék

-

1463 000

villanv díj

-

1030 000

Egyéb költségek
Rendezvény utáni takarítás

-

Nettó költség Ft
10 000

10 000
Igaz díj

víz és csatorna díj

(hulladék díj
(takarítás
(higiéniai termékek

|

'

2 020 000

1 300 000

75 000
100 000
50 000

|écs
9120 000
22 858 000

Önköltség számítás 2020 évre
Vízivárosi Klub

Alapterület_______
Klub egésze
Kis terem
Nagy terem

75.5
22.5
53

m2
m2
m2

éves
9 428179
2 809 722
6 618 457

Nettó önköltség (Ft)
óra (24)
havi
1 napi (365)
'
785 682 |
43000
3 000
"

234 144
551538

13Q00
30000

1000
2 000

közüzemi költségek átlagosan havonta (nettó)
2019.12 hónap összesen
Munkabér
6 790 000
Járulék
1 290 100
villany díj

-

230 461

-

Igaz díj
víz és csatorna díj

[hulladék díj
[takarítás

|

-

421475
24 048
48 000
524 231

[higiéniai termékek

84 864

Informatikai szolgáltatás

15 000

9 428 179

Egyéb költségek
Rendezvény utáni takarítás

Nettó költség Ft
10 000

Önköltség számítás 2020 évre
Házasságkötő terem Úri utca 58.

Nettó önköltség (Ft)
Alapterület

havi

éves
ÍHázasságkötő terem egésze

|

187

m2

1348079

napi (365)
112 340

6 500

óra (4)
1625,0

közüzemi költségek átlagosan havonta (nettó)
2019.12 hónap összesen
villanv díj
230461

421475
víz és csatorna díj

1 hulladék díj
'takarítás
| higiéniai termékek

Informatikai szóIgáltatás

24 048

48 000
524 231
84 864

15 000

1 348 079

Egyéb költségek
Rendezvény utáni takarítás

Nettó költség Ft
10 000

2. sz. melléklet

A közérdekű adatokról készített másolatokért fizetendő
költségtérítés meghatározása

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 29. § (3) bekezdése alapján: „Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a
másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költségek mértékéig terjedően költségtérítést állapíthat meg, mely összegről az igénylőt az igény teljesítését
megelőzően tájékoztatni kell.”
A Hivatal az ügyfelek és a kerület lakói részére, a kérésük alapján - a nem
iratmásolatnak minősülő esetekben - másolatot ad ki az Önkormányzat hatályos
rendeletéiről, vagy egyéb közérdekű adatot tartalmazó dokumentumról, papír vagy CD,
DVD. elektronikus adatfil-ok, lemez formájában.
A Polgármesteri Hivatal infrastruktúrájának magáncélú használatáról szóló 17/2005.
számú Jegyzői Utasítás kimondja, hogy a szervezeti egységek vezetői engedélyt
adhatnak esetenként kis példányszámú magánhasználatú másolatok készítésére - a
számítógépes nyomtató vagy fénymásoló gép használatával.
Az engedély kiadásával egyidejűleg utasítást adnak a számlázást végző előadó részére a
másolás költségeinek megtérítése érdekében. A magánhasználatú másolatok
kiszámlázása a hivatali dolgozók felé a közérdekű másolatokért fizetendő díjtételeknek
megfelelően történik.
A térítési díj megállapításáért a gazdasági irodavezető által kijelölt pénzügyi
munkatárs felel.
Elkészítés határideje: folyó év március hónap.
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2/a. melléklet
A közérdekű adatokról készített másolatokért fizetendő
költségtérítés meghatározás sémája
(a 17/2000. számú Jegyzői Utasítás alapján)
I. 1 fő alkalmazott bére és járuléka
II. Papíralapú adathordozó előállításának költséutérítés-számítása
1 db A/4 papírlap költsége = összes évi A/4 beszerzés értéke/mennyisége
1 db A/3 papírlap költsége = összes évi A/3 beszerzés értéke/mennyisége
Másoláshoz használt festék egy lapra eső költsége:
Éves festékbeszerzés értéke/éves (A/4+A/3) mennyisége
Fénymásoló gép karbantartásának eg}' lapra eső költsége:
Éves karbantartási költség/éves (A/4+A/3) mennyisége
A/4 fénymásolat térítési összege:
[(A/4 lap költsége + egy lapra jutó festék költsége + egy lapra eső karbantartási
költség) x másolt mennyiség] + Áfa
A/3 fénymásolat térítési összege:
[(A/3 lap költsége + egy lapra jutó festék költsége + egy lapra eső karbantartási
______
Jíöltség) x másolt mennyiség] + Áfa

II. Lemez alapú adathordozó költségtérítés-számítása
Éves CD-beszerzés értéke/éves beszerzés darabszáma
Éves DVD-beszerzés értéke/éves beszerzés darabszáma
Költségtérítés összege:

Bér + járulék + (lemez beszerzési értéke x másolt mennyiség) + Áfa
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2/b. melléklet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Igény be adó:
Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal

Igénvbe vevő:

I
I

db

Fénymásolt oldal száma

kód

Fénymásolás

1 Dátum

FÉNYMÁSOLÁS ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA

a/a

Költség megnevezése

kód

B

Másolás
Elszámolt éves értékcsökkenés

1.

Fém másoló értékcsökkenése

2.

éves alapilletmény
éves bérjárulék
Emberi erőforrás költség

3.

A/4 Papír átlagértéke
A/3 papír átlagértéke
felhasznált festékkazetta
átlagértéke
Fény másoló áram fogy asztása
Fénymásoló karbantartási költsége
Közvetlen szolgáltatási költség

4.

Fény másolás közvetlen költsége
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j

Ft/m2/óra korrekció Ft/m2/óra

3. sz. melléklet
Hivatali gépkocsi magáncélú használata

A Polgármesteri Hivatal Gépjármű-üzemeltetési szabályzatában rögzítetteknek
megfelelően a költségeket az alábbiak szerint kell meghatározni:
A gazdasági irodavezető az érintett főkönyvi számlák éves forgalma alapján
megállapítja a személyi használatú gépjárművekre fordított költségeket gépkocsinként,
majd azt követően egyszerű osztókalkulációs módszerrel meghatározza az 1 km-re eső
költségeket.
Az összes megtett km-nél a Gépjármű-üzemeltetési szabályzat 3. számú melléklete
alapján kitöltött adatlapot veszi figyelembe, megállapítja a magánhasználatú
kilométerek számát, ezt megszorozza a korábbiakban meghatározott módon
kiszámított 1 km-re eső költséggel.
Ennek alapján kell a következő évre elszámolható térítési díjat megállapítani.
Az elkészített kimutatást a gazdasági irodavezető által kijelölt pénzügyi ügyintéző
minden év január hó 31. napjáig átadja a számlázásra kijelölt dolgozó részére.
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4. sz. melléklet

Az engedély nélküli árusítás során a közterületről elszállított dolgok tárolási
költségének megállapítása

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2013. (V.31.)
számú, a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet 18.§-a definiálja
a közterületek nem rendeltetésszerű használatának tilalmát, valamint az engedély
nélküli használathoz kapcsolódó eljárásrendet.
Az engedély nélküli árusítás során a közterületről elszállított dolgok a Hivatal I.
kerület Iskola utca 10. szám alatti Ügyfélszolgálati iroda erre kijelölt helyiségében
kerülnek tárolásra. A tárolás költsége a 18. § (5) pontja alapján a jogosulatlan
közterület-használót terheli.
A tárolási költség megállapításának alapját a Budavári Önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
21/2012. (X.26.) számú önkormányzati rendeletén alapuló Nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díja táblázat 7. sor Raktárak: 45 407 Ft /m2/év összeg képezi.
1 nap/m2-re vetített bérleti díj összege: 45 407 Ft/ 365 nap = 124,4 ~ 125 Ft / m2 /
nap
A tárolandó tárgy(ak) helyszükségletét mindig négyzetméterre vonatkozóan állapítjuk
meg, melyet az eljáró közterület-felügyelő a tárgyak mennyisége illetve nagysága
alapján határoz meg és jegyzőkönyvez a 18. § (4) bekezdése alapján. A meghatározott
helyigény 1 m2-néi nem lehet kisebb.
A tárolási díj a tárolás kezdő napjától számított 10. naptól a kétszeresére ne.
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