
HIRDETMENY

2005.6vben egy tanul6ra jut6 normativ tSmogatdsok:

Algimninium (5-8. osztSly) :

F ogimnhzium (9- I 2. oszt6ly) :

374176 , -F t

4t9 648,-Ft

Az iilami normativ hozzi$6ru15s 6s az egyhini kiegdszito tdmogat6s egyiittes
dsszege 2005.6vben a teljes intdzmdnyi kolts6gvet6s 85 %-6t fedezte.

A fenti adatokat akdzoktatilsr6l sz6l6 1993. 6vi LXXX. tdrvdny m6dosit6sa valamint a Ktv.

1 18.$. (4) bekezd6se szerint hoztuk nyilv6nossSgra:

,,Ha a nem dllami, nem helyi Ankormdnyzati fenntartdsti kozohatdsi intdzmdny feladatainak

elldtdsdhoz az intdzmdnyfenntart6 normat{v kOltsdgvetdsi hozzdjdruldst vesz igdnybe, az adott

kAltsdgvetdsi, dvet lcrivetd 6v mdrcius jl-dig kAteles a szolgdltatdsait igdnybe vev6 rdszdre

kOzAlni a tdrnogatds egy JUre jut6 ilsszegdt, tovdbbd kdteles - a helyben szokdsos mddon -

nyilvdnossdgra hozni, hogt az adott intdzmdny feladatainak elldtdsdhoz igdnybe vett normativ

hozzdjdrulds a teljes intdzmdnyi k;ltsdgvetds hdny szdzaldkdt fedezi. "

Budapest, 2006. m6rcius 3 1.



HIRDETMENY

2006.6vben egy tanul6ra jut6 normatfv t6mogat6sok:

Algimnazium (5 -8. oszt6ly) :

F SgimnSzium (9- 1 2. oszt6ly) :

377 0r1,- Ft

420 0t7,-Ft

Az iilami normativ hozzflfirul6s 6s az egyhdzi kieg6szito timogat6s egytittes
cisszege 2006.6vben ateljes intlzmenyi kolts6gvetds 84 o6-6t fedezte.

A fenti adatokat akozol(eatisr6l sz6l6 1993. evi LXXX. t6rv6ny m6dosit6sa valamint a Ktv.

118.$. (4) bekezd6se szerint hoztuk nyilv6noss6gra:

,,Ha a nem dllami, nem helyi onkormdnyzati fenntartdsti kozoktatdsi intdzmdny feladatainak

elldtdsdhoz az intdzmdnyfenntart6 normatfv kAhsdgvetdsi hozzdjdruldst vesz igdnybe, az adott

kaltsdgvetdsi dvet k|vetd dv mdrcius 3l-6ig koteles a szolgdltatdsait igdnybe vevd rdszdre

kozalni o tdmogatds egt fdre jut6 osszegdt, tovdbbd kateles - a helyben szokdsos mddon -

nyilvdnossdgra hozni, hogt az adott intdzmdny feladatainak elldtdsdhoz igdnybe vett normativ

hozzdj drulds a telj es intdzmdnyi kalts d gv etd s hdny s zdzal dkdt fe dezi. "

Budapest, 2007 . m6rcius 3 1.









 



Algrmnilzium (5 - 8. osztSly) :
F ogimnilzium (9- 12. oszt6ly):

HIRDETMENY

284 367,-Ft
328 31 1,- Ft

201t. 6vben egy tanul6ra juto normativ t6mogat6sok:

Az illlami normativ hozzdjLrul5s 6s egy6b 6llami timogatils egyiittes osszege
2011. 6vben a telies int6zmdnvi kolts6evet6s 83%-6t fedezte.

A fenti adatokat akozol<tatilsr6l sz6l6 1993. 6vi LXXX. t<irv6ny 1 18.$. (4) bekezddse szerint

hoztuk nyilv6nossdgra:

,,Ha a nem dllami, nem helyi \nkormdnyzati fenntartdsil kdzoktatdsi intdzm,iny feladatainak

elldtdsdhoz az intdzmdnyfenntart6 normativ koltsdgvetdsi hozzdjdruldst ,is tdmogatdst vesz

igdnybe, az adott kOltsdgvetdsi dvet kr;vet6 6v mdjus 31-6ig kdteles a szolgdltatdsait igdnybe

vevd rdsz,lre kozdlni a tdmogatds egy ftire jut6 osszegdt. K\teles tovdbbd - a kdzohatdsi

informdci6s rendszerben - nyilvdnossdgra hozni, hogy az adott int,lzm,lny feladatainak

elldtdsdhoz igdnybe vett normatfv hozzdjdrulds ,!s eg,,6b dllami tdmogatds a teljes intdzm,|nyi

kalts 6 gvetd s hdny szdzaldkdt fedezi. "

Budapest, 2012. Sprilis 30.

Azintezmeny



Algtmndzium (5 - 8. osztily) :
Fogimninium (9- 12. osztiiy):

HIRDETMENY

445 166,- Ft
485 854,- Ft

2012.6vben egy tanul6ra jut6 normativ t6mogat6sok:

Az ilIlami normativ hozz6j6rul5s 6s egydb 6llami t6mogat6s egytittes osszege
2012.6vben a teljes int5,zmdnyi koltsdgvetds 82%-at fedezte.

A fenti adatokat akozoktatitsr6l sz6l6 1993. 6vi LXXX. torv6ny 118.$. (4) bekezd6se szerint

hoztuk nyilv6nossdgra:

,,Ha a nem dllami, nem helyi Ankormdnyzati fenntartdsti k1zoktatdsi intdzmdny feladatainak

elldtdsdhoz az intdzmdnyfenntart| normat{v koltsdgvetdsi hozzdjdruldst ds tdmogatdst vesz

igdnybe, az adott kiltsdgvetdsi dvet kt)vetd dv mdjus 3l-6ig kdteles a szolgdltatdsait igdnybe

vevd rdszdre kdzolni a tdmogatds egy fdre juto )sszegdt. Kdteles tovdbbd * a kozoktatdsi

informdcids rendszerben - nyilvdnossdgra hozni, hogy az adott intdzmdny feladatainak

elldtdsdhoz igdnybe vett normatlv hozzdjdrulds ,is egydb dllami tdmogatds a teljes intdzmdnyi

kahsdgvetd s hdny szdzaldkdt fe dezi. "

Budapest, 2013 . mhrcius 22.


