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Kodály Zoltán Általános Iskola 
3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. 

���� (32) 411-688,  411-557 
Fax: (32)  423-085 

 
 
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
 
 
Salgótarján 
Múzeum tér 1. 
 
 
Tárgy: Szöveges beszámoló a 2005. évi mérleghez 
 
 
I.  A feladatellátás általános értékelése: 
 
A költségvetésünkben rendelkezésre álló pénzeszközökkel igyekeztünk 
takarékosan gazdálkodni. Energiával, anyagokkal eszközökkel szintén, hogy az 
oktatás színvonala ne sérüljön. 
Igyekeztünk megteremteni az összhangot az ellátandó feladatok és a rendelkezésre 
álló források között. Ennek érdekében pályázatokat írtunk, minden megírt 
pályázatunk sikeres volt. 
 
II.  Költségvetési elıirányzatok teljesítése: 
 
1. Bevételi források és azok teljesítése: 
 
A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.  
 
A 392 e Ft különbséget, az elızı évi hiány kiegyenlítésére fordítottuk. 
 
Az önkormányzati támogatás az eredeti elıirányzathoz képest a felügyeleti 
hatáskörben saját bevételünkbıl elvont összeggel növekedett. 
Sem kiutalatlan támogatás, sem túlfinanszírozás nem történt. 
 
Költségvetési bevételeinket:    99,8 % - ra teljesítettük. 
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2. Kiadások: 
 
A személyi juttatások eredeti elıirányzata növekedett a bérmaradvány 
igénybevételével és az igazgatóváltás miatti többletköltséggel, csökkent a dologi 
kiadások növelésére áttett összeggel. 
 
Engedélyezett nyitó létszámunk:   42 fı 
Záró létszámunk:      42 fı 
 
Munkaadót terhelı járulékok teljesítése a személyi juttatások felhasználásának 
vonzata. 
 
Dologi kiadások:  
 
Az eredeti elıirányzat módosításának jogcímei: 
� Az élelmezési kiadások nem teljesülése miatti elvonás 
� A pénzmaradvány igénybevételével növelés 
� A többlet bevételeinkbıl származó növekedéssel való emelés 
� A karbantartás eredeti elıirányzatának változása: felügyeleti hatáskörben kapott 

pótelıirányzat, a többlet bevétel egy részének felhasználása 
 
Normatív kötött felhasználású támogatásoknál 35 e Ft elvonásra került. 
 
Felújítások alakulása: 
 
Önkormányzati forrásból kaptunk 3,600 e Ft-ot és ennyit is fordítottunk felújításra. 
 
� Belsı, külsı lépcsık részleges felújítása 
� Villámvédelem felújítása 
� Ereszcsatornák cseréje 
� Leszakadt kéményvas levétele 
� Kis udvari fal vakolása 
 
Költségvetési kiadásainkat      98,4 %-ra teljesítettük 
 
3. Pénzmaradvány alakulása: feladattal terhelt az egész összeg. 

Magában foglalja a személyi juttatások, a munkaadót terhelı járulékok és a 
dologi kiadások elıirányzatának az emelését.  
A maradvány a Comenius 1. pályázat a következı évben felhasználásra kerülı  
összeg, valamint a pedagógus továbbképzés 2005. évre áthúzódó felhasználása. 



 3 

 
 

III.  Az intézményi vagyon alakulása: 
 
 
Felújítás:        Épületek felújítása  3,600 
 

Felhalmozási kiadása:          Kerámia tábla      109 
 
0-ra leírt eszközöket selejteztünk. 
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          3. sz. melléklet 

 
A D A T L A P 

 
Az intézmények 2005. december 31-i számla egyenlegérıl 

(Kimutatás a pénzintézeti számlákról) 
 
Intézmény neve: Kodály Zoltán Általános Iskola  
 
 
 

Megnevezés Ezer forintban 
1. Költségvetési bankszámlák egyenlege 2449 
2. Éven túli betétek  
3. Éven belüli betétek   
4. Adóbeszedési számlák  
5. Összesen (1+2+3) 2449 
6. Célhitel  
7. Lakástámogatási kiegészítı hitel  
8. Hitelek összesen: (6+7)  
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          4. sz. melléklet 
 

Kimutatás a 2005. évi pénzmaradvány elszámolásához 
 
 

1. Beszámoló garnitúrában szereplı 
módosított pénzmaradvány      2.411  e Ft 

 
2. Bevételi többletek a módosított 

Elıirányzathoz képest 
   - alaptevékenység bevétele              -  416  e Ft 
   - egyéb intézményi bevétel       e Ft 
   - kamatbevételek         e Ft 
   - átvett pénzeszköz         e Ft 

 
3. Kiadási elıirányzat - maradványok 

   - személyi juttatás          663  e Ft 
           - személyi juttatás maradványából 

jutalmazásra fordítható        e Ft 
        - TB járulék          179   e Ft 
        - Dologi kiadások               2.023   e Ft 

- Önkormányzati forrásból megvalósult 
          felújítás maradványa                   e Ft 

- Önkormányzati forrásból megvalósult 
  beruházás maradványa                   e Ft 

 
4. 2005. évi költségvetést terhelı 

kifizetetlen számla 2005. december 31.-én                e Ft 
 
5. Számla maradványból a felhasználási 

kötöttséggel kapott pénzeszközök 
fel nem használt és el nem számolt összege                     2,411    e Ft 
Összetevıi: 
   Ped. továbbképzés    464 e Ft 

   Pályázati támogatás          1.947 e Ft 
 
 
Salgótarján, 2006. 03. 01. 
 

Somogyiné Quallich Lenke 
igazgató 


