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Az Intézet eredeti költségvetési előirányzata 86.9OOe Ft, volt, amelyből a
támogatás összege 84.lOOe Ft-ot képviselt.
Előirányzat emelésként 15.000e Ft-ban részesültünk melyet dologi kiadások
fedezeteként használtunk fel. A 2046/2005./III.23./ Kormányhatározat
alapján 841e Ft dologi kiadást vontak el államháztartási tartalék képzésére.

Előirányzatok, teljesítések – csoportonkénti alakulása

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés e Ft
Előirányzat

Személyi jut.
62148 58338 54884

M.adő terh.jár.
20852 18152 17373

Dologi kiadások 3700 27689 26781

Felújítás 2000 1808
Ellát.pénzben jut 200 411 353
Felhalm. kiadás 0 7008 5720



Kiadások össz.: 86900 113598 106919
Saját bevétel 2800 2800 1545
Támogatás 84100                    98259 98259
Pénzeszk. átvét. 0 9492 9970
Pénzmaradvány
ig.vétele

0 3047 3047

Bevételek
összesen:

86900 113598 112821

Személyi juttatás kiadási tételein belül dolgozóink jutalomban részesültek.
Intézetünk létszáma 24 fő ,1 fő létszámcsökkentést hajtottunk végre.

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma      15 fő,
Intézet üzemeltetéséhez kapcs. létszuám      9 fő.

Dologi kiadásaink fedezetének nagy részét saját bevételből kell
megvalósítanunk Az épület elavultsága miatt jelentkező karbantartási,
javítási munkák, valamint az egyre növekvő szolgáltatási díjak
figyelembevételével  a személyi juttatások  előirányzatából 2500 e Ft ,a
munkaadót terhelő járulékból 2490 e Ft  előirányzat átcsoportosítást kellett
végrehajtanunk a dologi kiadások emelésére.

Befizetési kötelezettségünk 274 e Ft volt, amelyből

2004. évről 37e Ft-ot,
2005. évben 237eFt-ot fizettünk be az OM fejezeti bevételi számlájára.

.

NKA pályázatán 3800eFt-ot nyertünk , amelyet az Intézet évvégi
záróvizsgájára fordítottunk. / dologi kiadások: szakmai eszközök
beszerzése/

MOBILITÁS pályázaton 2004 évben  370 e Ft támogatást kaptunk, amely a
gyerekek gyenesdiási táborozásának az étkezési költség egy részét fedezte.
A 370 e  Ft-ból 263 e Ft-ot utaltunk át 2004. évben A  fennmaradó 88e Ft-ot
2005 évben egyenlitették ki.

Szakképzési hozzájárulásként 6058e Ft-ban részesültünk, amelyet
intézményi beruházások  (tárgyi eszközök beszerzésére) használtunk fel.

A tervezett felújítások végrehajtására előirányzat nem állt
rendelkezésünkre, így a személyi juttatásokból csoportosítottunk át 2000e



Ft-ot, amelyet az épület felújítására fordítottunk és ezzel csak a tűzoltó
munkát tudtuk megvalósítani.
A teljes körű felújítás elvégzéséhez nagyobb összegű támogatásra lenne
szükségünk.
Saját bevételeink legnagyobb részét az alaptevékenység körében végzett
szolgáltatás képezi.
Alaptevékenységgel összefüggő  bevételeink :  fellépési díjak, artista
vizsgadíjak. A fellépések gyakorisága és a hallgatók létszáma  határozza
meg a bevételek alakulását.
Egyéb bevételeink  a helyiségek eseti  bérbeadásából  keletkezi.

2004. évi előírányzat maradvány felhasználási jogcímei::

Személyi juttatás 80 e Ft
Dologi kiadás         952 e Ft
Felhalmozási               1394 e Ft
Ellátottak pénzbeni         11 e Ft
Függő átfutó                  610 e Ft.

2005.évi pénzmaradvány áthúzódó kötelezettségek összege: 5902 e Ft
Személyi juttatások:                  1.670 e Ft
M.adói járulék:                             150. e Ft
Dologi kiadások:                           880. e Ft
Felhalmozási kiadások:              1.742. e Ft
Függő átfutó kiadások:               1.460. e Ft

2005 évben kincstári vagyonhasznosítást nem hajtottunk végre.

Intézetünk vállalkozási  tevékenységet nem folytat.

Lakásépítési támogatásban l fő dolgozónk részesült /6ooe Ft/

A 2005 évi feladatok ellátását – a költségvetésben  jóváhagyott  keretek
között – a dologi  kiadások alacsony előírányzati kerete miatt nehezebben
tudjuk végrehajtani. Évről évre előírányzatemelési kérelmet kell
benyújtanunk a felügyeleti szervnek és ennek teljesítésével az átmeneti
nehézségek megoldodnak.

Budapest, 2005.április 15.

Murainé Szakáts Ildikó Seregi Lászlóné
igazgató  gazdasági vez.




