A Zala Megyei Levéltár
2011. évi
pénzügyi-gazdasági beszámolója

A Zala Megyei Levéltár 2011-ben 146 ifm levéltári iratanyaggal gyarapodott, így iratállománya év
végén 10.602 ifm volt. Munkatársainak létszáma év végéig változatlanul 28 fő (ebből 1 részmunkaidős) maradt. Az iratfeldolgozás során összesen 381 ifm-nyi levéltári anyag került közép- vagy
darabszintű rendezésre. 2011-ben összesen 609 ifm-hez készült raktári jegyzék, így az intézmény
már összesen mintegy 1200 irategységről rendelkezik elektronikus levéltári segédlettel. A levéltár
illetékességi körébe tartozó 386 iratképző szerv közül az intézmény munkatársai 68 szerv
irattározását és iratkezelését ellenőrizték. Ezeken kívül 25 iratkezelési szabályzatot bíráltak el, 67
db selejtezési jegyzőkönyvet hagytak jóvá, és 1042 felszámolási ügyet vettek nyilvántartásba. A
levéltár ügyfélszolgálata 833 ügyfelet szolgált ki, a kutatószolgálat pedig 1200 kutatási esetet regisztrált. Ami a tudományos munkát illeti, a levéltár 2011. szeptember 28-án „Fára József főlevéltárnok emlékezete” címmel rendezett tudományos emlékülést. Az intézmény munkatársai összesen 21 tudományos publikációt jelentettek meg és 17 tudományos vagy ismeretterjesztő előadást
tartottak. Az intézmény saját kiadásában a Zalai Gyűjtemény sorozat két kötete jelent meg, és a
levéltár gondozta a Zalaegerszegi Füzetek 12., 13. kötetének kiadását is.
A Zala Megyei Közgyűlés a 39/2011. (IV. 28.) KH. számú határozatával a Zala Megyei Levéltár, a
Zala Megyei Közművelődési Intézmény és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár gazdálkodási tevékenységét 2011. május 11-től összevonta. A munkamegosztási megállapodás alapján az önállóan
működő intézmények gazdasági ügyintézését a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, mint önállóan
működő és gazdálkodó intézmény végzi.
A változások ellenére intézményünk 2011. évben is végrehajtotta az alapító okiratban, illetve az
éves munkatervben meghatározott feladatokat.
Gazdálkodásunk a kedvezőtlen személyi feltételek ellenére biztosította a szakmai-tartalmi munka
alapjait.
A feladatok ellátásához a fenntartó önkormányzat biztosította a költségvetési támogatást, amely
intézményünk legfőbb bevételi forrása.
A Zala Megyei Levéltár költségvetési támogatása 88.857 eFt. Egyéb bevételi forrásai a működési
bevételek, pályázatokon elnyert támogatások és egyéb átvett pénzeszközök. Működési bevételeink
kiadvány értékesítésből, bérleti díjakból és egyéb szolgáltatásból tevődnek össze, mely 2011. év-

ben 3.953 eFt volt. Intézményünk NKA által kiírt pályázatokon nyert 3.802 eFt-ot, Zalaegerszeg
MJV Önkormányzata 1.900 eFt-tal támogatta Zalaegerszeg város monográfiájának elkészítését. A
Degré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány levéltári napunkat támogatta 200 eFt-tal.
Kiadásunk 101.387 eFt volt, melyből a személyi juttatás 64.944 eFt, a járulékok 17.162 eFt, dologi
kiadásunk 19.113, az átadott pénzeszközök pedig 168 eFt. Intézményünk 2011. évi pénzmaradványa 3.393 eFt, amely főleg áthúzódó pályázati támogatások maradványai.
Az intézményi vagyon alakulása 2011. évben (eFt):
ingatlanok
gépek, berendezések
készletek
követelések
pénzeszközök
aktív pénzügyi elszámolások
összes vagyon

326.000
1.114
26.477
22
1.038
444
335.095
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