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A kettős könywitelt vezető egyób §zervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

201§. év

PK-542

A szervezetet nyilvántartó bíróság nregnevezése Tárgyév;

06 Szeqedi Törvénvszék
ldőszak terjedelme: egész év m tóredék évn

időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és kózhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. §zervezet

b. Jogi személy szervezeti egység {származtatott jogi személy)
E
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Alapítvány a Művészeti Nevelésért
Szervezet székhelye:
lrányítószám Település

Makó

közterület neve:

Házszán:

Szent János Közterület jellege:
tér

30
Lépcsőház: Emeiet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egysóg székhelye:
lrányítószám: Település:

közterűlet neve: Közterület jellege:

Házszám Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

ügyszám:

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma: EEEtsE:pEE-E_EE
szervezet l Joo
képviselőjéneÉ

i személy szervezeti egység
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A kettős kön3wvitelt vezető egyétl §uervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

Szervezet / Jogi szentóly szervezeti eEység neve:

Alapítvány a Művészeti Nevelésért

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Ad atok eze r fori ntban. )

Előzó év Előző év
helyesbítóse

Tárgyév

rszxözör (AKTívAK}

A, Beíektetetteszközök 1"14 499 111 560

l. lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközők 114 499 111 560

l l l, Befektet*tt pénzügyi eszkózök

B. Forgóeszközök 1 379 759

l, készletek

ll. követelések 359

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök
1" 020 759

c. Aktív időbeli elhatárolások 119 79

ESZKÖZOK 0SSZESÉN 115 997 112 398

FORRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tóke 5 769 5 153

l. lnduló tőkö/jegyzett tőke 100 lCI0

l l. Tőkeváltozás/eredmény 4 938 5 669

lll, Lekötött tartalék

lV. Értékelésitartalék

V. Tárgyévi er.edmQly alaptevékenységből
(koznasznu tevekenysegnol) 73L -616

Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 7 909 7 623

l. Hátrasorolt kötelezett§égek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek 7 550 7 550

lll, Rövid lejáratú köte|ezettségek 359 73

G, passzív időbeli elhatárolásak 1ü2 319 99 622

PORRÁSOX ÖSSZESEN 115 997 112 398

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! NyomtaWa: 2020.08.28 16.11.01



A kettős könywitelt vezető egyéb szeryezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

lapítvány a Művészeti Nevelésért

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adat*kezeríorintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tá{gyév előző év előző év
helyesbftése

tárgyév

1. ÉrtékesítéS nettó árbevétele 35 35

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 166 642 180 323 166 542 180 323

ebből:

- tagdt1

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 166 642 180 323 L66 642 180 323

ebből: adományok

4^ Pénzüqvi műveletek
bevételei-' 10 16 10 ]-6

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 166 652 180 374 166 652 180 374

ebből: közhasznú tevókenység
bevételei 166 652 LBa 374 166 652 180 374

5. Anyagjellegű ráfordítások 536 1 615 536 1 615

6. Személyi jellegű ráfnrdítások 2 365 2365

ebbő|: vezető tisztségviselők
jUttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 2 939 31"41 2 939 3 141

8. Egyéb ráíordítások 162 446 173 869 162 446 173 8s9

9. Pénzügyiműveletek
ráíordításai

B, Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 165 921 180 990 165 921 180 990

ebből: kózhasznú tevékenység
ráíordításai 165 s21 180 990 165 921 180 990

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 731 -616 73t -616

].0. Adóíizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-1_0) 73t -616 73t _616

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel NyOmtatva; 2020.08,28 16.11.01



A kettős könywitelt vezető egyéb szerv€zet egyszerűsített
óves beszárnolója ós közhasznúsági mellóklet

2019. év

pK-542

§eervezet 1 Jogi szemóly szervezeti egység n*ve

ítvány a Művészeti Nevelésért

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.28 16.11.01

Az egyszerűsített éves beszámo!ó eredménykimutatása 2. (Adatok ezsr forintban.}

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

elóző év etőző év
helyeslriíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbiíése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. KöZponti költségvetesi
támogatáS 1§6 003 176 975 166 003 176 975

ebből:
- normatív támogatás 162 096 173 869 162 096 173 869

B. Helvi önkortnánvzati
költsé§vetési tárno(7atás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Ala§ból nyújtott támogatás

D, Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből Üagy más államíól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás

E.A
részének az

rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996" évi
CXXV|,törvény alapján átutalt
05§Zeg

1,99 167 199 167

F, Közszolgáltatási bevétel

G.,Adományok

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. n Igen B Nem



A kettős könywitelt vezetö egyéb §zervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

FK-542

1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egyséE azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (teuékenységenkénti

1.1 Szervezet

Alapítvány a Művószeti NeveIésért
1.2 Székhely
lrányítósZám;

közterület neve:

Település:

Házszám Emelet; Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

Település

LKözterület jellege:

Házszám: Lépcsőhaz Enrelet: Ajtó:

1.3 Úgyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1,5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egysÉg adószáma:

P r1.1e 0 rlz ].

0 e i-lo 1

-E-Efi
1.6 Szerv.ezet l Jogi személy szervezeti egység
kepvlselolBnek neve: kerekes Jánosné

János

0 6 0 ü 2 3

0 0 0 ! L 5 4

xlxrínrány §Dtnwélt*mrp@a x illry*rt Al*p.bk& É,r*íilÉsa*ti l§k§l* ls]t**In
fe*tntgtáea Ál§pfgloft z€tlé,- l@z&, és rá*crrrii#zeti fucn lfi fel§dffiláffoi hfl}nÉ& lCl t$n,

fii§zamb§]on" üáeraslel$n és Mqpesanádorr ffiyik olffi, kiizfufukan zglemüry€seai
sa&r*ltaaffi Eerdsz és ldmszi,lnrs gerdsE szeltmábxrt" A 

'í}l§g2{}1§-§ 
ffiítdfirbsr* lffiffi, a

Bfiéu,§€ft 1{fr}5 rrilrandók wn rÉsgt rn§r*Ész*li loÉpzé*en aa ,isí<pla k€fÉri kiíE]6lt'

3"1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely oktatás

3.3 Közhasznú tevékenység cólcsoportja: lók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1035

zerwi §Zsl,$gzílifi lq fÉ§Zl'Yáabn rrgfiirrk rész:t

makói Művégzeti iskola működtetése

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.28 16,11,01
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A kettős könywitelt vezető egyób §zervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2{}19. év

pK-542

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti iutattások kimutatása
(Ar! atak ezer forintban,)

6, Vezető tisztségviselőknek nyúit§tt juttatás

5,1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Makói Művészeti lskola támogatása 160 976 173 869

5.2 Cél szerinti jufiatás megnevezése Előző év Tárgy év

5,3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen} 160 976 173 869

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze§en) 160 976 173 869

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

ó.l TiSZtSég Előző év (l) Tárgy év {2)

A. Vezetó tisztségviselőknek nyúitott
juttatás (mindösszesen):

Alapítvány a Művészeti Nevelésért

Ny.v.l1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020"08.28 16.11.01



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és köihasznúsági melléklet

?019. év
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Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

7" Közhasznú jogállás megállapításához szüksége§ mutatók (Adatok ezer forintban,)

Alapadatok Előző év (]") Tárgyév (2}

B. Éves ó§§zes bevétel 166 652 180 374

ebből

c. A személvi iövede|emadó meuhatározott részének az
adózó rend dl k'ezése szeri nti f el hásznátásáról szóló
1996, évi cxxvl. tórvény alapján átutalt ö§sz€g 199 L67

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támoEatás 162 096 173 869

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohézió§ Alapbó! nyújtott támogHtás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 6 338

H. Összes ráfordítás (kiadás} 165 921 180 990

l, Ebből személyi jellegű ráfordítás 2 365

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai 165 921 180 990

K. Adózott eredmény 73L -616

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végzó -személyek 

száma
ía közérőekú önkőntes tevékónvséoről szóló
2oos. evi LxxXVlll. törvénynek íreftelelően)

E rőfo r r ás e ll átattság m utatói Mutató íelJesítése

tgen A/ern

Ectv. 32, § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.aoa.000, - Ft} a
Ectv.32. § (4) b) [Kj-+K2>=0] x
Ectv. 32 " § (4) c) [(I 1 + l 2 -A 1 -A2) / { H j. + u zs>=6, 2 51 n ts

T árs ad at m i tá m o g atotts ág m utatói Mutató lefesííése

Ectv, 32. § í5) a) {§l+C2)/(Gl+G2) >-0,02] m n
Ectv,32. § (5) b) {(Jl+J2)/(H7+H2)>=g,51 x n
EcN. 32. § (5) c) {(Ll+L2)/2>= 10 fő] n m

Alapítvány a Művészeti Nevelésért

Ny,v.:1,2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! t{yomtatva: 2020.08,28 16.11.01
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági meliéklet

2019. év

pK-542

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: A 26. Nemzetközi hagyományos fúvósaenekari találozó Makón

Támogató megnevezése Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás íorrása:

közpOnti költségvetés

ön kormányzati költsé gvetés n
ilnemzetközi íorrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019.07.0t -2019,09"30"

Támogatási összeg: 450 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg 450 0o0

- tárgyévben felhasznált összeg 450 000

- tárgyévben folyósított összeg 450 000

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő
m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése iogcímenként:

Személyi

Dologi 450 000

Felhalnrozási

összesen 450 000

Támogatás tárgyóvi felhasználásának szöveges bemutatásal

*EütrS-tffi"l8-*i r*§ztvst §k

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Alapítvány a Művésgeti Nevelésért

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető be! Nyomtatva: 2020.08.28 t6.11.01
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszárnolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

pK_542

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási progíam elnevezése: állami normatíva támogatás

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

közpanti kóltségvetés m

önkormányzati költségvetés n
nnemzetközi íarrás

más gazdálkodó n
Támogatás idótaítama: 2019.01.01,-2019.12.31.

Támogatási összeg: 173 868 800

, ebből a tárgyévre jutó összeg 173 868 800

- tárgyévben felhasznált összeg: 173 868 800

- tárgyéVben folyósított összeg 173 868 800

Támogatás típusa: visszatárítendő vissza nem térítendő
m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 173 868 800

Felhalmozási

összesen 173 868 800

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

A kiizrÉ mrm*tív dmogx*st * m*luói fiáry*n eí*píd*fi M{ilÉszsti |s{tpl* * z*rwrrürrr*ger' 5zeldrépzö lstrrl*
Éírrqd§*afurdímnulr

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Alapítvány a Művészeti Nevelésért

Ny.v,:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető be! Nyomtatva: 2020.08.28 16.11.01
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A kettős könywitelt vezető egyéb §f,ervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. Év

pK-542

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Egyéb támogatás

Támogató megnevezése: Magán Zeneiskola Makó

Támogatas forrása:

központi költsógvetés n
önkormányzati költségvetés I

nnernzetközi íarrás

más gazdálkcdó m
Támogatás időtafiama: 2019.01.01-2019.12.31

Támogatási összeg 3 0ü0 ü00

- ebből a tárgyévre jutó összeg 3 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 00CI 000

- tárgyéVben íolyósított összeg 3 000 000

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben íelhasznátt összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 3 000 000

Felhalmozási

összesen 3 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A maká }irytnzeneislc*la*lr*l adctt *n*gnr§sctr*txz §u krizben Blm€rült islad*i rtndezváryetre {t*rtÉr*nxrit$,
ta*ntz&r6 iintmp@, fiiÉfr*i kí}nc€ítÉír*r*ÉE, rxizMíy&z*,gtúrn6szerretrxri talákseókr$ furdftmr*|c

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

lapítvány a Művészeti Nevelésért

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.28 16.11.01
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A kettós könywitelt vezető egyéb §zervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

?{t19. óv

PK-542

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

TámoEatási píogram elnevezése: Táncház-sorozat Makón és térségében

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások tüinisztériuma

Támogatás forrása:

központi költségvetós

ön kormányzati kóltségvetés

ünemzetközi forrás

más gazdálkodó il
Támogatás időtafiama: 28L8.a7 .al-z§1,9.06.30.

Támogatási összeg 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 500 0ü0

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: ,JissZaterítendő n vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként:

§zemélyi

Dologi 500 000

Felhalmozási

összesen: §00 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatásal

2í}!a áíben ltrytt témngmást trIl*. Mnttön rmfii

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

a Művészeti Nevelésért

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.28 16.11.01
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A kettős könywitelt vezető egyéb §zervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

pK_§42

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve;

Támogatási pr*§ram elnevezése Csíkszentsinroni néptánctábor

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés I
nnemzetközi forrás

más gazdálkodó il
Támogatás időtartama: ?019.07.01_2019-06.30

Támogatási összeg 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg 345 185

- tárgyévben felhasznált összeg: 345 185

- tárgyéVben folyósított összeg

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza netrr térítendő

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 345 185

Felhalntozási

összesen: 345 185

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

E§t8.árbeí} lryil qy r€szÉt a x}l&árMÍ} m€gt *lÉ§{rlt §sílsze*tsimer* r@tfuwte*rn*n r&ztuerük
utiltlil@ére fcHlít§tfirk 2tn9 &,*ít.

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

Alapítvány a Művészeti Nevelésért

Ny.v,:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.28 16.11,01
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

pK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egysóg neve:

Alapítvány a Művészeti Nevelésért

csAToLT uellÉxlerex
(Melléklet típusanként csak 1_ dakumentum csatalható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás

jogosultsdg igazolása, anlennyiben nem 0 sl.ervel.et sa,iát Cégkapu.ión
va gy ne m a. be j e gyze u.k é p.v i s e l ő U gy f é l ka p u j ó n ke r e sz rú l ke r'íil
e l oterJ esz|e sre a bes7 a mo l O

Mel]éklet csatalva:

Er e d e tivel r end e lkezik:
n
n

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyo mtatva: 2020.08.28 16. 11.01

PK-542-0 1 Könywizsgálói jelentés M,elléklet csatolva:

Er e de tiv eI r en del ke zik:
n
n
m
m

m
m

PK-542-02 Szöveges beszámoló MeIIéklet csatolva:

E re d e tivel r end elkezi.k :

PK-542-03 Kiegészítő mellélrlet Melléklet csatolva:

Er e de tivel r en delks zik :



PK_s42
PK-542-02 Szöveg§s beszámoló

A1 apitvány a ]\,liiv.Nev*szöveges. pdf



fuh?fuvóry a %.űvészeti t{ewbsén
6900 X4a{ó, §zaú tános ter j0.

Szöveges beszámoló
az Napítvány a Művészeti Nevelésért
20t9. óvben végzetí tevékenységéről

Az alapiwány fotevékenysége a Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti

Szakképző Iskola Makó fenntarlása. Alapfokon zene-, képző-, és táncművészeti ágon 10

feladatelláási helyen, Makón, Földeákon, Kiszomboron, Maroslelén és Magyarcsanádon folyik

oktaás, kozépfokon zeneművészeti szakképzésben, szőrakozátő zenész és klasszikus zenész

szakmában A20l8l2o19-es tanévben 1030, a20l9l2O20-as tanévben 1035 növendék vett részt

művészeti képzésben az iskola keretei kozott.

Az alapitvány a művészeti iskola fenntarlása mellett további művészeti szakmai

programok szervezésében vett részt, melyek megvalósíását pályézati tevékenységgel,

támogaásokkal is elősegítette.

A tradicionálisan Makón, immár 26. alkalommal megszervezésre kenilő Nemzetközi

Fúvószenekari Fesztivál megvalósíásában is részt vett az alapíWány szervezői munkával és

pályázati tevékenységgel egyaránt. A rendezvénynek egyik kiemelt eseménye volt a 2019.

augusztus 18-ai fesztiválhangverseny, melyen a makói Zenepavllonban nagy sikerrel fellépett a

Shenzen városából, Kínából érkezett Ifiúsági Fúvószenekar, a Magyar Honvédség 5. Bocskai

István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, valamint a házigazda a Makói

Magán Zeneiskola Egyesített Koncert - és Ifiúsági Fúvószenekara. (Az alapitvány pályázaton

keresztül sálláskOltség-ámogaással járult hozzáafesztivál és a koncert megvalósulásához.)

Makó, 2020. májls 26.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
óves beszámolója ós köihasznúsági mei[éHet

20l"9, óv

PK-542

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

06 edi Törvén

íi

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

csikota József

Kitöltő verriól2.96.S Nyomtatvány verzió: 1.2 Nyomtatva: 2020.06.02 10.58.32

Magán Alapfokú Művészeti lskola és Zeneművészeti lskola Makó

Tárgyév:

ldőszak teriedelme: egész év töredék évT1lt
l_J

időszak kezdete időszak vége

U s 0 0 0 4 o 6 40 6 z 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 t" 9 l_ 2 J 1
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üftfrffiffibdl
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Szervezet l Jogi szemály szervezeti egysÉg neve:

Nyilvántartási szám:

m
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A kettős k&r3.witelt vezető §gyéb §uervezet egy§zcr{ísített
éves treszántolój a és könhasznírsági meííékret

2(}1S" tv
pK-542

A sxervezetet nyilvántart6 bíróság megnevezése: Tárgyév:

edi k
ldószak terjedelme: egósz év m türedék évil 1

iriőszak keadetrl időszak vége

Válassza ki, hogy a beszárnoló {és közhasrnúsági melléklet} az atábbiak közül nrelyikne vonatkozik!
a. §zervezet

b. Jogi személy §zervezeti egység (származtatott jogi szerrrély}
ü
B

szervezet neve:

Szetweeet saékhelye;
lrátlyítószárn Telepűlés:

közterület neve:

Házszánr:

KöZteíi]le1 jellege:

Lépcsőház: Entelet: l\jtó:

Jogi személy §zen ezeti egység neve

agán Alapfokú Művészeti lskoIa és zeneművészeti lsko|a Makó
Jógi személy §ierveueti egység székhelye:
lrányítószánr: Telepűlés;

kózteíület neve: János Közteíűlet jellege:
tér

Házszám:
30 Lépcsőh;áz: Emelet: .Ajtó:

Nyilvántafiási szám

ügyszám:

§zervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma: -E-§E
§zervezet l Joo
képviselőjéneR

i személy szervezeti egyséE
neve:

Képviselő aláírása;

Ke]tezés;

§zeged

6 9 0 0

0 6 § 8 0 s o 4 9 6 4

o 6 0 0 P k 1 J 7 5 2 0 o 3

l b

kota Józseí

0 5 2 72 0 z 0

a § l 9

2 0 1" cl ü 1 o 1 2 o l" § 5 1

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1,2 Nyümtatva: 2020.06.02 10.58.32



A kettős könyvvitelt vezető eÉyéb szervezet egyszerűsített
éves b eszá nr oI ój a és kö-ihasznúsá gi meííék l et

20tr9. év
PK-542

Szervezet i Jogi személy szervezeti egység nevel

Magán Alapfokú Művészeti lskola és zeneművészeti lskola Makó

Az egyszerűsített óves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban,)

Előző év Előzó óv
helyesbítése

Tárgyév

ESZKöZöK (AKTíVÁK)

A. Beíektetetteszközök 44 oaa 46 695
l, lmrnateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 36 5]"8 39 145
lll. Befektetett pénzügyi eszközök 7 §5§ 7 550

B. Forgóeszközök 7 §77 7 604
l, készletek

ll" követelések 35
lll, Értékpapírok 7 413 7 0o4
lv, pénzeszkózök

529 600
c, Aktív időbeli elhatárolások 296 8 566

E§ZKÖZOK ÖSSZESEN 5z34t 62 865
FoRRÁSOK {PASSZÍVAK)

D, Saját tőke 34 451 24 4s9
l. lnduló tőke/jegyzett lőke

l l, Tőkevá|tozás/eredmény 40 819 ?4 45L
lll. Lekötött tarta}ék

IV, Értékelési tafialék

V, Tárgyevi eredmény alaptevekt.nyseqból
(kozt]asznU íevekenysegbcil) -6 368 -9 952

Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékerrységból

E, Céltartalékok

F, Kötelezettségek 17 8s0 13 898
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 500
lll. Rövid le.iáratú kötelezetlségek 14 390 13 B98

G. passzív idóbeli elhatárolások 24 46a
FORRÁSOK ÓSSZ§SEN 52 341 62 865

Kitöltó verzió:2.96,0 Nyomtatvány verzió:!.Z Nyomtatva: 2020.06,02 10.58.32
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A kettős kö3ryw,jtelt vezető egyéb sutrvfaet egyszer{ísítmtt
óves beszámalója és köztr.asamúsági meiléklet

2§l§" év

PId-542

Szervezet í.3ogi személy szervezeti egység neve:

Az e gysze rű s ített éves lreszám ol ó ered nrényki nt utatása
{Adatak ezer

AlaptevÉkenység Válialkozási tevékenység összesen

előző év
heiyesbítése

tárgyév elóző év előző év tátgyév előzó ev előző év
belyeslríaése

tá|gyéV
helyesbítése

1, Értéke§ítés trettó árbevétele 5 537 6 B07 5 537 6 807

É;á[§"r'' 
saját teljesítm ények

3, Egyéb bevételek 166 779 187 §70 16E 779 187 57§
ebből

- tagdíj

- a|apítótól kapott befizetés

- támagatások 166 694 177 959 166 694 177 959
ebből: adományok

4, Pénzuovi műveletek
bevételer" s7 97

A, Összes bevétel (1+-2+3+4) L723L§ t.s4 474 í,72 31"6 t94 474
ebből: közhasenú tevékenység
lrevételei t723L6 t94 474 172 3]_6 Lg4 474

5, Anyagjellegű ráford ítások 39 650 52 399 39 650 52 399
6. Személyi jellegű ráíord ítások L29?z3 124 635 t29 723 124 635
ebből: vezető tisztségviselók
]uttatasai 9 137 9 137 9 137 9 137

7. Értékcsökkenési leírás 5 o74 7 751- 5 o74 7 ?5t
8. Egyéb ráíordítások 4 149 19 641 4 149 19 641
9" Pénzüovi inűveletek
ráfordrtásHi 88 88

B. Összes ráíordítás
(5+6+7+8+g) ].78 684 2a4 426 178 684 2B4 426

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai L7B ö&4 2a4 4?6 L78 684 2B4 426

C. Adózás előtti eredmény
{A-B) -§ 368 -9 952 _§ 368 _9 952

10- Adóíizetési kőtelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-1_0) _6 368 -9 952 _6 3§8 _9 952

án Alapfokri fulűvószeti lskola és zeneművészeti tskola Makó

Kitöltő verzió:2.96.ü Nyomtatvány verziő:L.Z Nygmtatva: 2ü2O,ü§.02 10.§8.3l

eli.lző év
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A kettős könywitelt vezető egyób szervezet egyszerűsített

éves beszámolója ós közhasznúsági mellóklet

2019. év

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magán Alapfokú Művészeti lskola és Zeneművészeti lskola Makó

Kitöltő verzió: 2.96.0 Nyomtatvány v erzlő:.L.2 Nyomtatva: 2020.06.02 10.58.32

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (ALlatok ezer íorintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbiíése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás 700 700

ebből:
- normatív támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési tállogatá§ 3 CI00 3 000

ebból:
- normatív támogatás

C. Az Eurónai Unió strukturális
alaoiaiból. íllewe a kohéziós
Alariból nyújtott támogatás

D, Az Európai Uttió költség-
vetéséből vaov más államtól
nemzetközi sl'ervezettől
származó támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meohatározótt' részének az
addzó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló ]"996, évi
cXXVl.törvény alapján átutalt
ossZeg

F, Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak tánasztva, n lgen m Nenl

előző év
helyesbítése

tárgyév



A kett6s kö3ryr,witelt vez*tő egyétr §zervezet egy§zerűsített
éves tl Ógaá molój a és köTft a sznírsá gi m eÍtékte t

20t9" év

pK-542

1- Szervez€t / Jogi személy §*ervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bernutatása

3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként}

1.]_ §zervezet

1-? §zékhely
lrányítószárn: Telepíilés

közterület

Házszám:

nave:

Lépcsőház Eínelet: Ajtó

1"1 Jogi személy szervezeti egység

Magán Alapfokú Művészet! lskola és Zeneművészeti lskoIa Makó
1.2 §eékhely
lrányítószám: Település

közteíület neve:

Makó

§zent János Ite,Közterűlet jellege

Házszám 3o Lép*sőház: Emelet Ajtó:

í..3 Ügyszárn:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet 1 J<rgi szemé|y §zervezeti egység adószánra:

Fl-frl?]/hEEFr§m€FI§H

-EE
1.6 Szer.v€zet l Jogi személy szervezeti egység
Kepvl§e!oleneK nev€; ikota József

0 6 0 0 {l 4 9 6 4

1 0

&2 nnüuiiszoklarás ríelerni§tZéf!€-" &,égéft,
kla§§uiktJ§rgráleté* &§r*nésa zew&izszór*kgx*tó §E*km*i oltntá*iíeI}rffirltÉpx€slru*
&§,ÉÉ*kdrn v*l*}rrirrtFtilftgék*n,t*rségéb*n t*l§fesl§dn,Kisz*mtrerorz, fi**E}r*rcsxru*den}"

íélaíifit*l|&é§i1§ É i*§r&$bgnZWL&I2íJ!*h*lyef* lan€$beí*9.fi7I§3{J'Ww l{Hl5affi, ter*uI6j*

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhea kapcs<rlódó kózfeladat, iogszabá|yhely:

3.3 K§zhasznú tevékenység célcsoportja: ulók
3.4 Közhasznú tevékerrységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékerrység főbb eredmÉnyei;

3.035

&. is t{i&b k*s&Et, ln*§§ls€f§snyl" §E*fir#.tiffik" effi *ly€|(*ft e
*redrn€4pksl Értek el.

Kitöltő verziÓ:2,96.0 Nyomtatvány verzió:L.z Ny§mtatva: 2020,06"02 10,58.3?
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. óv

pK-542

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve

5. J- Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

5,2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy óv

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze§en)

5, Cél szerinti iutattások kimutatása
(Ad atok e z er to r i ntban.)

6. Vezető tisztségvi selőknek nyújtott juttatás

6.1" Tisztség Előző év (J.) Tárgyáv (2)

iskoIa igazgatója 9 137 9 137

6.2 Tisztség Előző év {1) Tárgy év (2)

A, Vezetó tisztségviselőknek nyúitott
juttatás (mindösszesen): 9 137 9 137

Magán Alapfokú Művészeti lskola és Zeneművészeti lskola Makó

Kitöltó verzió:2.96.0 Nyomtatvány verüó:t.2 Nyomtafua: 2020,06.02 10.58.32



A kettős könywltel{ vez*{Ő egyólr §uflfv§u*t sgy§zerűsített
éves b*szárn*§ója ós §göutlasznúsági me[Íéklet

2ffá§. év

pK-542

§zervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Magán AlapfoktÍ Művészeti lskola és Zeneműwészeti lskola Makó

7. Közhasznú jogállás megálIapításáhcrx szü kséges m uíatólt (Ad atük ezer farintban.)

Alapadatok Előző év {x } TárEyév (2)

B, Éves összes bevétel 172 316 L94 474
ebből:

C, A személyi jövedelemadó meqhatározott íószének az
adózó rende|kezése szerinti íelhásználásáról szóló
1996. évi CXXVI, törvóny alapián átutaIt ö§§z€§

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohézióó Alapbót nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-{c+D+E+FN 172 31§ 194 474

H. Összes ráfordítás {kiadás} 1"78 §84 2o4 426

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás L29 723 124 635

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 178 684 304 426

K, Adózott eredmény -§ 368 -9 952

L. A szervezet munká|ában közreműködó közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véüző személvek száma
{a közéröekú önkőntes tevékónvséoről szóló
2005. évi LXXXVlll. törvénynek meg"felelően)

E rőfa r rás elliíoííság m utatú i l\4utató íe/,1esírése

lgen Nem

ECtv, 32. § @) a) [(Bl+B2)/2 > l,aaű.Oaü, - Ftl B n
ECt\/, 32, § (4) b) {Kl+KZ>=a} n B
Ectv. 32. § (4) C) Xll+t2-Al-A2)l{Hl+y2s>=6,251 B n

T árs ad al m i térnogarot§á g m ulató i Mutató iel;esííése

Ectv, 32. § í5) a] KCl+C2)l(Gl+G2) >=Q,$2] n B
ECtv, 32. § í5] b) f(.}1+J2)l(Hl+H2)>=13,51 n
Ectv.32. § (5.} c] ffLl+L?)/Z>= 70fő] B

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtat\rány verzió:1.2 Nyomtatva: 2ü2ü.06.02 ]"0.58.32

D. Közszolgáltatási lrevétel

m
n
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A kettős könyrvitelt vezető egyéb szervezet eEyszerűsített
éves lrószám o l ój a és kízhasznfrsá gi m eÍléktet

2019. év
PK-542

Szervezet í Jogi szernély szeruezeti egység neve:

Magán Alapfokú Művészeti lskola és zeneművészeti lskola Makó

Támogatási program e|nevezése Alapítói támogatás

Támogaló megnevezóse: Alapítvény a Művészeti Nevelé§érí

ükózpOnti költségvetés

ön kornrányzati kőlt§é§vetó§ n
nnenr:etkózi íorrás

mmás gazdálkcdó

Támogatás idótartamal

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyóvre jutó összeg 173 868 8{tB

- tárgyévben ielhasznált ósszeg: :.73 868 80$

- tárgyévben folyósított összeE: 173 868 800

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált össeeg részleteeése iogcímenként:

Személyi 124 634 72L

Dologi 4§ 234 079

Felhalmozási

összesen: 173 868 80s

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az űzleti évben végzett főbb tevókenységek és progratnok bemutatása

ímgg*n lsk*,la & §a*ldeépaö l§k&la *i*rülí S§1*9A $*lryi *iáf,á§§,k épiiletí*nmmrr*s" §Z;*Nt#}*i *fi .eg*lc" r§*r*§ló,k VéfsBE}rekr€" hemur*tóltr*. t{irtÉf+§
lt{}ltség€" f*xngsz,erja*Ftés Áe e€5§éb |Éiilí§Éff*lr§ltak-

YEr§*rr}FBk §zeru€tré§€, :lwrrgvers*nye|*en w*|& *red:ményes hezá k rrgmagtlt*izig*ló rÉszvétele.

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány v erzi ó:!.2 Nyomtatva: 2020.06.02 1_0,5§,32

Támogatás forrása:

t73 868 800
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A kettős kö3ryw,itelt vezető egyéb szervezet egy§Eerűsített
éves beszárnmtója és köihasnnúsági meítéktet

Z{}1$. év

PK-542

§zervezet l Jogi szemóly szervezeti egység neve

Magán Alapíakú Művészeti §skola és zenerulűwészeti [skola Makó

Támogatási píí]g ran1 elnev*zése: Me§terkurzusra Fúvóskarme§ter€k számára elsősorban a mai kortárs zenéről

Tárnogató me.gnevezése: Emberi Erőforrások Minisatériuma

Támogatás forrása:

kózponti koltsegvetós B
önkormányzati költségvetés

nnemzetkózi íorrás

más gazdálkodó

Tánrogatás idótartama: 2019.01,01.-2§1"9.12.31,

Támogatási ös§zeg: 700 ü00

- ebhől a tárgyévre jrrtó összeg: 700 úoo

700 000

- tárgyévben folyósíttltt összeg;: 700 000

Támoga,tás típusa: visszatérítendő vissza nem tórítendő

Tárgyévben felhasznált össeeg részletezése jogcírnenként:

Személyi

Dologi 70ü 000

Felhalmozási

összesen 7§o 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

a ffilS &,rben nft€sireftd,€Eelr M*§Efk§írü§fr*z kuirzJ*d Íi r*" utez*si
és saere§i jogtlíjre f+rditeímlü

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.96.ü Nyomtatvány verzió:1,2 Nyofitatva: 2020.06.02 10.58.32
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- tárgyévben íelhasznált ósszeg:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

§zervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: téríté§i díj támogatás

Támogató megnevezése: Makó és Környéke Művészeti Alapítvány

Támogatás forrása:

kózponti költségvetés il
önkormányzati kóltsógvetés I
nenrzetkózi forrás n
más gazdálkodó m

Támogatás időtartama: 2o19.01.01_2o19.12.31.

Támogatási összeg: 2 466 500

- ebből a tárgyévre jutó összeg 2 466 500

- tárgyévben felhasznált üssz*g 2 466 500

- tárgyévben folyósított összeg: 2 466 500

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő m
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

§zemélyi

Dologi 2 466 5o0

Felhalmozási

összesen: 2 466 500

Támogatás táígyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

A t*nul&lr téfíÉ§i díiáfe kspnrnk rémogaÉst *a rn*ly xz i§li§l*

Az üzleti évben végzett íóbb tevékenységek és programok bemutatása

Magán Alapíokú Művészeti lskola és Zenennűvészeti lskola Makó

Kitöltő verzió:2.96,0 t{yomtatvány v erzió:t,Z Nyomtatva: 2020.0§.02 10.58.32



A kettős könywítelt vezető egyéb §zervezet egyszerűsített
éves beszámolója ós közhasznúsági melléklet

2019. év

pK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alapfokú Művészeti lskola és Zeneművészeti lskola Makó

csAToLT nneLlÉxlprpx
(Melléklet típusonként csak 7 dokumentum csatalható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Mtghatalrnazás
jogosultsóg igazolósa, anlennyi,be.n nen1 a szerye.zet sajót Cégkapu.jón
vogy nem a bejegyzert képviselő Ugv{élkapuján keresztíil keiül
el őte rj e sztésre a be szúmo l ó

Meltéklet csatolya:

í]r ede tiv eí r ende lkezik :
I
D

Kitöltő verziól?.96,0 Nyomtatvány verzió: 1.2 Nyomtatva: 2020,06,02 10.58.32

PK-542-01 Könyw.izsgáIói jelentés Melléklet csatolva:

Er ede tivel r end e lkezik :

n
n
m
m

n
n

PK-542-02 Szóveges beszánloló Melléklet csatolva:

E r e d e tiv el r e nd elkezi k :

PK-S42-03 Kiegészítő melléklet M.elléklet csatalva:

Er ede tivel r ende lke zik:



Magán Alapfoki Művészeti Iskola és
Zenem űvészeti Szakképző Iskola Makó

Kiuálóra A{i tlősííett,,1/apJb kú Műués<eíz kía tá§i I iltáirz énj,

-s"-
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M
Szövncns BEszÁMoLó

2019

A Magán Alapfokúl Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző lskola Makő az

alapfokú művészetoktatás zene-, képző-, és táncművészeti ágán, valamint a zeneművészeti

szakképzés területén klasszikus zenész és szórakoztatő zenész szaWnai képzésben folytat

oktatási tevékenységet Makón és térségében (Földeákon, Kiszomboron, Maroslelén, valamint

Magyarcsanádon). Az intézménynek 10 feladateilátási helyen a 2018l2019-es tanévben 1030.

a 20l9l2020-as tarrévben 1035 tanulója volt. Az oktatás-nevelési, működtetési és

foglalkoztatási feladatok ellátásán túlmenően tanórán kívüli szakmai programok sokaságával

segítette elő az iskola a tanulók képességeinek kibontakoztatását, szenrélyi és művészeti

fejlődését.

Az intézmény több évtizedes hagyományokkal rendelkező, évente megrendezésre

kerülő nagyrendezvényei: a több mint 2000 nézőt vonzó Ú;evi Konceft, illetve az augusztus

20-a tiszteletére 2019-ben immár 26 alkalommal megszervezett Nemzetközi Fúvószenekari

Fesztivál nagy siker1 éftek el ebben az évben is. A fesztivál (2019.08.15-20.) keretei között

koncerlezett a Világ Ifiúsági Fúvószenekar, a Hongling Youth Orchestra (Kína), Gradski

Duvacki Orkestar (Szerbia), a MH 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhely

Helyórségi Zenekara, és házigazdaként a Makói Magan Zeneiskola Ifiúsági és Koncert

Fúvószenekara. Mindezek mellett az iskola számos szakmai rendezvényt szervezett és

bonyolított le a 2019-es évben. Az iskola fennállásának 25 éves jubileumát ünnepelve ,.Így
játszunk mi!" című országos rilzpályéaatára 38 településről, 45 oktatási intézményből 500

pályamű érkezett, melyek közül 89 került díjazásra. (2019.04.26. Zfuőkiállítás) Az iskola

Ifiúsági Fúvószenekara 2019. 06. 02-án a Zenepavilonban adott koncertet, majd

Horvátországban nemzetkőzi f|rvószenekari fesáiválon vett részt. (2019.08.29-a9.02.) Az
intézmény Konceft Fúvószenekaru az oroszországi Kalinyingrádban nemzetközi fúvószenekari

fesztiválon vendégszerepelt és adott gálahangversenlt egyesítve e projekt alkalmából aSZTE
Bafiók Béla Művészeti Kar Koncert Fúvószenekarával (2019.09.18-23.) A korondi

íúvószenekar makói meghívása, vendégszereplése (2019.I2.I2-1 5 .)

Az intézmény kiemelkedő színvonalú múvészetoktatási tevékenységét,

eredményességét bizonyítla az iskolában, és a feladatellátási helyeken lebonyolított koncertek.

hangversenyek, művészeti gálák. bemutatók magas száma, növendékeinek megyei, regionális,

országos és nemzetközi versenyeken elért eredményei, képzőművészeti alkotópályázatokon

elnyer1 díjai, valamint Makó és kistérsége művészeti és kulturális életében folyamatos,

rendszeres szerepvállalása,

Makó, 2020. májusZ2.

művészeti közreműködése.

6900 Makó, Srynt János íér 30.
T l P-:06 62 2l0 875
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