
Költségnem Bonyolítási esemény Részletes kiadás GI költsége KLIK költsége

Gyógyszerbeszezés Gyógyszerbeszezés, Gyógyszerek x
Egészségügyi láda x

Irodaszer-, nyomtatvány beszerzés Irodaszer, Irodaszerek x
,Nyomtató-,és kellégag.besz. Nyomtatópatron x
54323,Nyomtatványok, Tanügyi nyomtatványok x

Könyvbeszerzés Könyvbeszerzés, Könyv (szakmai, könyvtárbővítés) x
Folyóirat beszerzés ,Folyóirat, lapelőfizetés, Folyóirat, napi lap előfizetés x
Hajtó- és kenőanyag beszerzés ,Hajtó- és kenőa. besz.traktor,egyéb gép., Üzemanyag, kenőanyag x

Szakmai anyag beszerzés ,Szakmai anyag beszerzés,
Sporteszközök (védőhaáló, labda, kapu, mez, 
kupa,görkorcsolya) x
Hangszerek x
Térképek x
Fejlesztő játék x
Tesztfüzetek x
Kémiai vegyszerek x
Érmek x
Egyéb anyagok (gurtni, damil) technikához x

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi ter ,Irodai eszközök beszerzése, Nyomtató x

Kis értékű bútorok
Bútor (iskolai bútor, irodai bútor, páncélszekrény, 
salgópolc) x
Iskolai tábla x

,Egyéb kis értékű tárgyieszk. beszerzése,
Keverőpult, hangosító berendezés, hordozható 
rádiósmagnók, cd lejásztók) x

Szerszámok(fúrógép, kompresszor, lombfúvó, 
akkus csavarhúzó, fúrókalapács)technika teremhez x
Szerszámok(fúrógép, kompresszor, lombfúvó, 
akkus csavarhúzó, fúrókalapács) működtetés x
Számítástechnikai és ügyviteli eszközök 
(számítógépek, netbook-k, projektor, fénymásoló, 
nyomtató, telefon, ) x
Egyéb (szoftverek, vetítővászon, tv, 
fényképezőgép, ) x

Egyéb készletbeszerzés ,Elektromos anyagok, Kábelkötelgelő, izzó x
Faáruk, asztalos ipari anyagok, Szalagparketta ,csavar x

Bútorlap x
,Festékek, festőszerszámok, Festék x
,Számítógép alkatrészek, Szg. Alkatrészek belső x

Szg. Alkatrészek külső (pl egér) x
Szerszámok, kisgépek, Szerszámok, kerti eszközök x
Vasáruk (zár, kulcs, lakat), Csavarok, zárak, kulcsok x
,Vízvezeték szerelési anyagok, Cső, csaptelep, flexicső x
,Építési anyagok, Gipszkarton, gipsz, cement x
,Elem, Elem x
Máshová nem sorolt eyéb anyagok, Egyéb karbantartási anyagok (gurtni, damil) x
,Tisztítószerek,tisztálkodási szerek, Tisztítószerek x
Egyéb készletbeszerzés(virág,fűmag...), Fűmag, virágföld, virág, locsoló x

Dekoranyag, képkeret, album, film x
Jutalomkönyv x

,Textiliák beszerzése, Függöny, sötétítő, terítő, törölköző konyharuha x
,Egyéb berendezési és felszerelési tárgy, Szőnyegek, tükör, polc, falióra x

Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,Nem adatátviteli célú távközlési díjak, Telefonktg alapdíj x
Telefonktg hívásdíj x

Adatátviteli célú távközlési díjak ,Adatátviteli célú távközlési díjak, Internet költség x
Számtech. rendsz.műk.kapcs.költségek ,Számtech. rendsz.műk.kapcs.költségek,  Szoftver bérlet (2011/2012 tanév) x

Rendszergazdai szolgáltatás x
Iskolai admin. rendszer (inf.norm.) x

Bérleti és lízingdíjak ,Egyéb bérleti és lízingdíjak, Szőnyegbérlés x
Fénymásoló bérleti díj x
Terembérlet x

Szállítási szolgáltatások ,Szállítási szolgáltatások, Buszbérlés x
Tömbjegy x
Egyéb szállítás x

Gépek.Ber.karb.kisjavítási szolgáltatás ,Gépek.Ber.karb.kisjavítási szolgáltatás, Telefonközpont karbantartása x
Fénymásoló karbantartás x
Sporteszk.javítása x
Számítógép karbantartás x
Hangszerjavítás x
Háztartási gépek javítása x
Iskolai eszközök javítása x
Épületkarbantartás (csaptelep) x

Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgált ,Egyéb üzemeltetési,fennt.szolgált.kiadás, Másolati díj x
Kulcsmásolás x
Tűzoltókészüléktöltés, ellenőrzés x
Oklevél készítés x
Gravírozás x
Bélyegzőkészítés x
Nyomtatás, könyvkötés x

,Szemétszállítás és kéményseprési díj, Szemétszállítási díj x
Kéménydíj x
Egészségügyi hulladék x

Üzemorvosi, ügyvédi szolgáltatás díja, Közjegyzői, ügyvédi díj x
Tüdőszűrés x

Posta, levél, csokag, távirat, postafiók, Posta x
Csomagszállítás x

Egyéb oktatással összefüggő szolgáltatás, Emléklapkészítés x
Érmék feiratozása x
Felvételivel kapcsolatos kiadások x
Tanulmányi versenyek x
Iskolai rendezvények x

2.sz. melléklet



Dök rendezvények x
Szalagavató x
Nevezési, regisztrációs díjak, tagdíjak x
Meghívók készítése x

Diákigazolvány, Diákigazolvány x
Táborozások, erdei iskola, Erdei iskola (szállás, utazás) x

Tábor (szállás, utazás x
Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt közszolg.(külső óraadó,szakkörv, Oktatás (nyelvi, egyéb x

Tánctanítás x
Belföldi kiküldetés ,Belföldi kiküldetés, Belfoldi kiküldetés x

Vásárolt oktatás, továbbképzés, Konferenciák, továbbképzések x
Tanulóknak szervezett előadások x


