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2007. évi szöveges beszámoló 
 
Intézetünk 2007.augusztus 31-vel mint költségvetési szerv megszűnt!!! 
 
 
 
Intézetünk neve:                     Állami Artistaképző Intézet 
PIR azonosító szám:               308724 
Honlapunk volt címe:                     www.artista.sulinet.hu 
       
 
 
Az Állami Artistaképzõ Intézet (Szakközépiskola és Szakiskola) egy 
sajátos művészeti ág oktatásával foglalkozó intézmény volt. Az 
oktatás-nevelés egyedi, speciális intézménye, mely rendhagyó 
módon, csak szakképzéssel foglalkozott 9 évfolyamon át. A 
közismereti képzést más intézményben végezték a tanulók. 
 
 
 
Intézetünk eredeti költségvetési előirányzata 90600e Ft, volt 
amelyből a támogatás összege 66669 e.Ft-ot képviselt. 
 
Előirányzat emelésként 2785e Ft-ban részesültünk melyet személyi 
és munkaadói járulékok kiadási fedezeteként használtunk fel. 
 

mailto:titkarsag@.artista.sulinet.hu
http://www.artista.sulinet.hu/


 
Előirányzatok, teljesítések  alakulása  csoportonként 
 
 
 

Megnevezés 
 

Eredeti 
Előirányzat 

Módosított 
Előirányzat 

Teljesítés 
E Ft. 

Személyi jut 63800 47447 47423 
 

M.adó terh.jár 21400 13713 13713 
 

Dologi kiad.           5200 12245 10486 
 

Felújítás    5510 4807 
 

Ellátottak j.   200 350  486 
 

Felhalm.kiad.          2289       2254 
 

Kiadások össz.   90600 81554 79169 
 

Saját bevétel         2800 2800  656 
 

Támogatás    87800 66669 66669 
 

Pénze.átv.  5039 5039 
 

Pénzm.ig.v.    7046 7046 
 

 
Bevételek össz.                90600                  81554            79410 
 
 
 
Személyi juttatás kiadási tételein 2007.évben kormány hatáskörben kapott 
2110eFt előirányzat a kötelező béremelések és a 13.havi juttatások 
fedezetére szolgált. 

 
Dologi kiadásaink fedezetének nagy részét saját bevételből kellett 
 
 
 
 
 



 
megvalósítanunk. A táblázaton is látható, hogy a bevételek az eredeti 
előirányzatként előírt teljesítését 23%-ban érték el. A közüzemi számlák 
díjainak emelkedése és az eredeti előirányzat alacsony kerete miatt a 
feladatok ellátását, csak úgy tudtuk végrehajtani, hogy a személyi és a 
munkaadói járulékok előirányzataiból 4441e Ft-ot csoportosítottunk át.  
 
A tervezett felújítások  megvalósítására előirányzat nem állt rendelkezésre 
így a szakképzési hozzájárulásból és belső átcsoportosításból valósítottuk 
meg / 4807.eFt/ az épület felújítását  és ezzel csak a tűzoltó munkát tudtuk 
elvégeztetni. 
 
Intézményi beruházások – tárgyi eszközök- beszerzését ,csak a kapott 
szakképzési hozzájárulás segítségével tudtuk megvalósítani. 
 
Alaptevékenységgel összefüggő bevételeink:  fellépési díjak,artista 
vizsgadíjak. A fellépések gyakorisága és a hallgatók létszáma határozta 
meg a bevételek alakulását. 
Egyéb bevételeink a helyiségek eseti bérbeadásából keletkeztek. 
 
 
2006. évi pénzmaradvány összege: 7,046 e Ft, melynek alakulása: 
 
                 Személyi juttatás:    1,080 e Ft 
                 Dologi kiadás:             627 e Ft 
                 Felhalmozási kiad.   5,339e Ft 
 
2007.augusztus 31-i pénzmaradvány összege:1.e.Ft 
 
2007.évben kincstári vagyonhasznosítást nem hajtottunk végre. 
 
Intézetünk vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 
 
Lakásépítési támogatásban dolgozóink nem részesültek. 
 
A nehézségek ellenére megpróbáljuk a kapott előirányzatokat úgy 
felhasználni hogy az intézet működése zökkenőmentes legyen. 
 
Intézetünket 2007.augusztus 31-vel, mint költségvetési szerv sajnos 
megszűnt, de a mai napig az APEH és Társadalombiztosítási Igazgatóság 
felé még vannak lezáratlan ügyeink / /pl. NYENYI elkészítése 0732 bevallás 
elkészítése/.                       
 
Budapest, 2008.március 10                             
                                                                Seregi Lászlóné                                                     



                      
                                          
 
 
 
 
                                                                        
 


