szakmai beszámoló
Az lparmíivészetiMrízeum 2ot6. évi m kiidési kiadásaira nvriitott támogatásró!

Pá

lyázati azonos ító : 448t3U OOO29

Támogatás iisszege: 27

5OO

000 Ft

A beszámoló online elérhet a

www.

címen.

A Nemzeti Kulturális Alap lgazgatósága - a kultriráért felel s miniszter dcintése alapján -

az

lparm ívészetiMrjzeum részére27.500.000,- Ft, azaz huszonhétmillió-titszázezer forint vissza
nem térítendtámogatást ny jtott a Mrizeum 2016. évi m kodési kiadásaira.

Az .lparm vészeti M zeum 2016.év l. félévipénzforgalmát, likviditását felr;lvizsgálva,
megállapítható volt, hogy az intézménytévek óta (2010-t l kezd

perekb

l

d en)terhel -munkari

yi

származó fizetési k telezettségek teljesítése 2016. év ll. félévéremár komoly

likviditási nehézségeketokozna. Annak érdekében, hogy

a

zavartalan mííkcidéshezés

szakmai munkához sziikséges pénztigyi forrás rendelkezésre álljon és biztosítva legyen az
intézmény gazdálkodásának stabilitása, tcibbletforrás bevonására volt sztikség.

A proiekt célia:
Az lparm vészeti Mrizeurn 2016. évi m kcidésénektámogatása

A támoeatás fe!használása:

Az NKA 44813LlO0029 számri támogatási szerz dés keretében nyrijtott támogatásnak
k szonhet en szakmai és egyéb igénybevett szolgáltatások ktiltségeinek kifizetését,- melyet
saját forrásbó| nem tudtunk - minden szolgáltatást nyríjtó felé teljesíthettrink.
Így a megítélt támogatást

tételesen az al{Pbi jogcímekre használtuk fel:

- szakmai és rizemeltetési anyagok beszerzése: 4 299

7t9 Ft

- szakmai

tevékenységetsegítő szolgáltatás: (Jogi, ügyviteli) 500 000 Ft,

- kommunikációs szolgáltatás: (könyve!ési szoftver igénybevételére)330 000 Ft,
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: 1 18O 576 Ft,
- közüzemi díjak: L7 45L 44O Ft
- egyéb szolgáltatások (portaszolgálat, takarítás, szemétszállítás, postaköltség, fegyveres

őrzés):3 738 265 Ft.

A

restaurálási munkálatok elvégzéséreminden gyűjteménynél kiemelt figyelmet kell

fordítanunk, A raktárban lévő műtárgyaink megfelelő színvonalúkiállításához,
kölcsönzéséhez jelentős ráfordítások szükségesek. Annak érdekében;hosy
működés és szakmai munka biztosítva legyen, többletforrás

a

zavartalan

bevonására volt szükségünk.

Így kapott támogatás lehetőséget adott 429g7tg Ft összegű szakmai anyag, valamint

üzemeltetési anyag beszerzésére is mely nagyban hozzájárult szakmai munkánk
színvonalasabb elvégzéséhez.
Jelentős tételt je|ent még a közüzemi díjak finanszírozására kért összeg, amely tétel 2016ban az áramdíj 2015. évi éves eIszámolásánál keletkezett, és az intézményköltségvetésében
nem szerepel.

Az intézményt évek óta (2010-től kezdődően) terheIő -munkaügyi peTekbőI

származó-

fizetési kötelezettségek komoly likviditási nehézségeketokoznak. Annak érdekében,hogy

a

MÚzeum ne kerüljön végrehajtási eljárás hatálya alá, szinte minden -jogerő bírósági ilIetve
KÚria által hozott Ítélettela]átámasztott- fizetési kötelezettségnek eleget tettünk. A 201,5.

évben kezdődő és 2016. évre áthúzódó a volt gazdasági igazgató által indított munkaügyi per
kö,ltségének (mintegy 68,0 MFt)

a teljes

fedezetét az intézménysaját bevételéből

biztosította. (2016-ra ].2,5 MFt húzódott át.) A fent említett költségeknek a kiegyenlítése
azonban már a Múzeuni likviditását és működőképességét veszélyeztették,amit csak egyéb
szállítók terhére voltunk képesek finanszírozni. |sy a közüzemi számlák fizetésévelis je|entős
elmaradásunk volt, melyet a megítélttámogatásból teljes mértékben rendezni,tudtunk és
jelen leg lejárt határidejű közüzemi tartozásunk nincsen.

Baloghl Zoltán

mb. gazdasági iga zgat

