
A Főnix 2004 Művészetoktatási Alapítvány közhasznúsági jelentése: 

Az alapítvány 2017. évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve 

állította össze a pénzügyi beszámolót. A mérleg fő összege 2 026 ezer Ft. Tárgyévi mérleg 

szerinti eredmény 85 E Ft. Részletezve a következő: 

 

 

Költségvetési támogatás felhasználása: 

Tárgyévben a szervezet állami támogatása 19 423Ft, önkormányzati támogatása 3000 E Ft volt. 

Pályázatokon 0 E Ft nyert az alapítvány, melyet nem utalt át az iskolának, hanem irodaszereket 

vásárolt. A Főnix 2004 Művészetoktatási Alapítvány legfőbb célja a Csengelei Alapfokú 

Művészeti Iskola támogatása, ezért az állami támogatást a művészeti iskola fenntartására és 

működtetésére átadja felhasználásra. 

Vagyonfelhasználás: 

A tárgyévben alaptevékenységből származó eredmény: 85 E Ft 

Cél szerinti juttatások: 

2017. évben 22 338 E Ft művészetoktatásra nyújtott cél szerinti juttatást. 

 

Mérleg részletezése: 

Tárgyi eszközbeszerzés nem történt. A meglevő eszközök amortizálódtak, a  kötelezettség 

értéke 0 Ft, tehát se rövid lejáratú, se hosszú lejáratú kötelezettség nem terheli az alapítványt. 

Pályázaton nem nyert támogatást az alapítvány, nem volt számára megfelelő kiírás. 

 

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola közhasznúsági jelentése: 

A mérleg főösszege 2 731 E Ft. Tárgyévi mérleg szerinti eredmény 37 E Ft. 

Részletezve a következő: 

Összes bevétel: 23 064 E Ft ebből közhasznú tevékenység bevétele: 23 064 E Ft. 

Anyagi jellegű ráfordítás: 6 485 E Ft 

Személyi jellegű ráfordítások: 16 406 E Ft 

Értékcsökkenés: 129 E Ft 

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola ugyanúgy működött, mint az előző években, az állami 

támogatást még a helyi önkormányzat támogatása és a térítési díjak egészítették ki. A személyi 

jellegű ráfordítások összege változott, mert az óraadó és részfoglalkozású dolgozók aránya 

megváltozott. A bevételek nagy részét a személyi és anyagi juttatások, valamint a bérjárulékok 

terhelték meg jelentősen, de mindig jutott az eszközállomány fejlesztésére, vásárlások 



lebonyolítására. 2017-ben egy szárítógépet és egy televíziót vásárolt az iskola, A szárítógép 

jelentősen megkönnyíti a táncruhák, jelmezek tisztántartását, gondozását.  A fenntartótól 

mindig pontosan megérkezett a támogatás, az iskola működése soha nem került veszélybe, 

köszönhető ez az iskolavezetés ésszerű gazdálkodásának. 

 

A beszámoló után a kuratórium elnöke kért szót és elmondta, hogy ők már áttanulmányozhatták 

az anyagot. Mindenki nevében mondhatja, hogy világos, átlátható az egész irat, és látszik 

belőle, hogy a rendelkezésre álló anyagi kerettel megfelelően gazdálkodik az iskola.  

 


