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Foglalkoztatottak

		2. melléklet 3.3. I. közzétételi egység: A foglalkoztatottak		2017. év

		Adatszolgáltató:    Miskolci Rendészeti Szakgimnázium

		Megnevezés		I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		Összesen

		Foglalkoztatottak munkajogi létszáma (fő)		221		221		218

		Személyi juttatások kiemelt költségvetés előirányzat teljesítése (eFt) bruttó		269,277		282,458		212,295				764,030

		Vezetők (osztályvezető és ennél magasabb beosztás)

		Vezetők illetménye  (eFt) bruttó		16,151		17,686		16,330				50,167

		Vezetők rendszeres juttatásai [jutalom (beleértve a jubileumi jutalmat is), mobiltelefon-használat, szolgálati gépjármű használata, cafeteria, szociális juttatás] (eFt) bruttó		5,120		0		1,920				7,040

		Vezetők költségtérítése [reprezentáció, ruházati illetmény, munkábajárás, külföldi kiküldetés napidíja, belföldi napidíj, saját gépjármű szolgálati célú igénybevétele ] (eFt) bruttó		54		27		729				810

		Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások (eFt) bruttó

		a) jutalom (beleértve a jubileumi jutalmat is)		8,468		3,650		2,546				14,664

		b) cafeteria		24,073		2,998		-171				26,900

		c) ruházati utánpótlási illetmény		0		0		5,564				5,564

		d) mobiltelefon-használat		0		0		0				0

		e) szolgálati gépjármű használata		0		0		0				0

		f) saját gépjármű szolgálati célú igénybevétele		23		0		0				23

		g) albérleti hozzájárulás		0		0		0				0

		h) lakástámogatás		0		0		0				0

		i) munkábajárás költségtérítése		216		606		203				1,025

		j) szociális juttatások (szociális segély, születési segély, beiskolázási segély, temetési segély, üdülési támogatás)		30		175		890				1,095

		k) folyószámla költség





T ámogatások

		2. melléklet 3.3. II. Közzétételi egység: Támogatások

		Adatszolgáltató:Miskolci Rendészeti Szakgimnázium				2017. év

		Kedvezményezett neve		Támogatás célja		Támogatás összege (eFt) bruttó		Támogatási program megvalósítási helye

		nemleges





5 M Ft szerződések

		2. melléklet 3.3. III. Közzétételi egység (nettó 5 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű szerződések)

		Adatszolgáltató: Miskolci Rendészeti Szakgimnázium				2017. év

		Szerződés megnevezése (típusa)		Szerződés tárgya		Felek neve/megnevezése		Szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értéke          (eFt / 2017 év)		Szerződés időtartama

		Kereskedelmi szerződés		Földgáz energia szolgáltatás		Fővárosi Gázművek Zrt.		20,000		2015.07.01-2017.12.31.

		Közüzemi szerződés		Általános felhasználású villamos energia szolgáltatás		MVM Partner Zrt.		12,000		2017.01.01 - 2017.12.31.

		Közüzemi szerződés		Ivóvíz szolgáltatás, szennyvíz		MIVÍZ  Miskolci Vízmű Kft.		11,000		2017.01.01 - 2017.12.31.

		Árubeszerzés		Élelmiszer beszerzés (zöldség, gyümölcs, tojás)		GEMINI TRADE Kft.

		Szállítási szerződés		Élelmiszer beszerzés (hús)		BELOVECZ ÉS TÁRSA HÚS és HENTESÁRU KERESKEDELMI Kft.		16,000		2017.01.01 - 2017.12.31.

		Szállítási szerződés		Élelmiszer beszerzés (hús)		BELOVECZ ÉS TÁRSA HÚS és HENTESÁRU KERESKEDELMI Kft.		16,574		2016.01.01 - 2016.12.31.

		Szállítási szerződés		Élelmiszer beszerzés (hús)		BELOVECZ ÉS TÁRSA HÚS és HENTESÁRU KERESKEDELMI Kft.		16,575		2016.01.01 - 2016.12.31.

		Szállítási szerződés		Élelmiszer beszerzés (hús)		BELOVECZ ÉS TÁRSA HÚS és HENTESÁRU KERESKEDELMI Kft.		16,576		2016.01.01 - 2016.12.31.

		Szállítási szerződés		Élelmiszer beszerzés (hús)		BELOVECZ ÉS TÁRSA HÚS és HENTESÁRU KERESKEDELMI Kft.		16,577		2016.01.01 - 2016.12.31.

		Szállítási szerződés		Élelmiszer beszerzés		"Gasztro Miskolc" Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft.		5,000		2017.01.01 - 2017.12.31.

		Szállítási szerződés		Élelmiszer beszerzés (zöldség, gyümölcs)		GEMINI TRADE Kft.		6,000		2017.01.01 - 2017.12.31.

		Szállítási szerződés		Élelmiszer beszerzés		Sem-Ker Kereskedelmi Kft.		5,000		2017.01.01 - 2017.12.31.

		Vállalkozói szerződés		Energetikai fejlesztés kivitelezése		BORSOD-BOS 2004 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság		21,076		2017.01.01 - 2017.06.30.

		Vállalkozói szerződés		Kazánház korszerűsítés		Liva József e.v.		5,890		2017.08.14 - 2017.09.20.



Árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adás

ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.
Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adás

Árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adás

Árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adás



5 M Ft feletti kifizetés

		2. melléklet 3.3. V. Közzétételi egység Nem alapfeladat ellátására fordított, 5 M Ft feletti kifizetés

		Adatszolgáltató: Miskolci Rendészeti Szakgimnázium		2017. év

		Kedvezményezett megnevezése, székhelye		Kifizetett összeg (eFt) bruttó		Megjegyzés

		nemleges





EU-s támogatás

		2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

		Adatszolgáltató: Miskolci Rendészeti Szakgimnázium

		Sorszám		A projekt megnevezése		A projekt célja		A finanszírozás forrása				A támogatás forrásának megjelölése (alap,előirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)		Megvalósító szervezet		Partner/ együttműködő szervezetek		Szakértő(k) Twinning		A projektmegvalósítás időtartama				Megvalósítás helyzete		Megjegyzés

								(Ft)

								elnyert támogatás		önrész								projektek száma		kezdő időpont		záró időpont

				nemleges





EU.100M

		4. melléklet III. Közzétételi egység: nettó 100 millió feletti EU-s társfinanszírozással lebonyolított pályázat alapján történő kifizetés

		Adatszolgáltató:  Miskolci Rendészeti Szakgimnázium

		EU-s pályázat megjelölése		Kifizetés összege (Ft)    (nettó)		Kifizetés kedvezményezettje		Kifizetés időpontja (év,hónap,nap)

		nemleges





Kb.100M

		4. melléklet II. Közzétételi egység: nettó 100 millió feletti közbesz. Szerződések

		Adatszolgáltató: Miskolci Rendészeti Szakgimnázium

		A kifizetés alapjául szolgáló szerződést megkötő felek megnevezése		A szerződés tárgya		Kifizetés összege (Ft)    (nettó)		Kifizetés közvetlen jogosultja		Kifizetés időpontja

		nemleges





50 e_Adomány

		26/2010. (XII.29.) BM utasítás 14-15.pont

		Adatszolgáltató: Miskolci Rendészeti Szakgimnázium				Az adomány értéke (Ft)

		Adományozó megnevezése és székhelye		Az adomány leírása		könyv szerinti érték (bruttó, nettó)		piaci érték		Az adomány felhasználásának célja vagy rendeltetése		Az adomány elfogadójának megnevezése és székhelye

		nemleges
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