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t.

Szabilyzatok k€szit€s€nek, az
SZMSZ, a szaMlyzatok, ds a

munkakitri leinisok
m6dosit6s.inak elmaraddsa.
A Cihseji Mizeum 6s a

KKCESZ Munkamegoszlisi
megillapodasa (20 15. 6prilis
l-i), az operativ gazd6lkodes
elletisa tekintet6b€n hib6s
el6irAsokat lartalmaz.

Hidnyz6 szaMlyzatok elkdszitdse,
az SZMSZ, a megldv6 szab6lyzatok
€s a munkakiiri leiresok
aktualizil66a.
Felel6s: Gttseji Mrizeum igazgat6,
KKGESZ igaz gat6,
gazdas6gi szervezel iigyrendj6nek,
a dolgoz6k munkakiiri leiiisanak, a

G6cseji Mlzeumra is 6rvdnyes

,,k6ziis" szabrlyzalok m6dosilrisa, a

munkamegosztisi megiillapod6s
feliilvizsg6lata.

A munkakiiri lein6sok
:ttdolgozisa folyarnatban

Az [j szabalyzalok
elk6szit6se €s m€gldv6
szabelyzatok aktualizil6sa
a bels6 ellen6r segits6g6vel
folyamatban van.
Az Alapit6 Okirat 6s az
SZMSZ atdoleozis.it a

fenntan6 ZMJv
Hum6nigazgal6si
os^elyen:il
k€zdem6nyezziik.

201't.02.28.

SZMSZ
tekintet6ben:
az [j Alapit6
Okirat
elfogadri6et
kovetii 60 nap

Kaj6n Imre
m[zenmigazgat6

Horv6th Kdroly
KKGESZ vezet6

Kaj6n Imre
muzeumigazgat6

2.

Az operaliv feladal€ll6l6s
teriilet6n:
- a kdtelezetts6gvellahs
penz0gyi ellenjegzesdn6l a

dAtum riigzitdse t6bb esetben
nem t6rtdnl meg.
- a teljesit6sigamHsr6l
elmamdt a ditum 6s a

sziivegezese eltdn a
jogszabrilyban

mep.haterozott6l.

Az opemliv feladal€lldteshoz:
- a kiit€lezetls€gvalhlis p€nziigyi
e ll€njegyz6s€n6l a datum ri,gzitdse
(Avr.5s. $ (l)),
- a teljesilds igazoEs elv6gz6se
(Avr. s7.$ (3)).
Felel6s: Giicseji Mizeum igazgar6
(telj. ig.) KKGESZ igazgat6 (piii
ellenjegyz6s)

A kiitelezetlsdgvellalAs
penziigyi
ellenjegyzdsindl &itum
riigzit6se, id6ktizben
megtdrtdnt.
A teljesitds igazolas
belyegz6 beszerz6se

folyamatban van.

2016.t2.31. Horvath Krroly
KKCESZ vczctri

A 2014-20 I 5. 6vi k6llsdgveldsi
beszimol6 M6rleg nrlapjan a

befektetett eszkozdk 6s a

A ktiltsegvet€si besz{mol6 M6rleg
i'rlapjSt a 4/2013. (1. I l.)
korm6nyrendelet vonatkoz6

A mirlegben szerepl6
k6szletek rcvancsoldsa
m€gltt(6n1. Egyezet€se ds

2017.02.15. Kajen lmre
mizeumigazgat6

rdszfeladatokat, illetve reszhaterido}et kell rneghalArozni. ahol anelmez-het6.

lnt6zked6s Hatdrid6l FeleltisSorszim Nlegiillapitis Javaslat



t. k6szletek dsszegenek
alrt6masztasa nem a 4/2013.
(1. I l.) kormenyrendelet
vonatko26 el6inisai szerinti
leldrral rdrtdnt-
A vizsgalt id6szak dveinek
december J l.-i id6pontjera
vonatkoz6an nem ellt
rendelke,isre a l5' l7 milli6 Ft
dn€kI eladatlan
kiin),vellomany t6teles lelt6ra,
amely a merleg adatok
aletemaszt6s6t szolgAlta volna,
tov6bb, a befektetett eszkiizdk
7rir6 lelLidi sem nvomtattik ki
a SAFAR programb6l.

e16iresai szerinr kell dsszeallilani.
A mdrleg kiszitds6t megel6zoen a

lelter alapj6t kdpe26 analitikus
nyilvdntartrsok, valamint a mirleg
alapjet kdpezd fdkdnyvi szrrn llik
adatainak egyez6sdgdt biztositani
kell minden mdrleg t&el eset6ben.
A befekteteft eszkiizdk, tovebbe a
k€szletek lekeri kimutadset
csatolni kell a dokumenteci6hoz.
Felel6s: Gdcseji Mizeum igazgat6
(k6szlet) KKGESZ ig^zgat6
(befektetett eszk.)

feleslegess€ nyilveni!isa
folyamatban van.

Az kdvetkez6
beszemol6hoz (2016. €vi) a
befektetett eszkitziik lehliret
csatolnifogjuk. Horv6th K6roly

KKGESZ vezet6

1.

A tergyi eszkt ziik 6s kis 6rtekfi
t6rgyi eszkiizdk nyi lventartiisa
hi6nyos adattartalommal
val6sult meg. A
nyilvenlarlisokb6l legtdbb
esetben hienyoztak a gyAri

sziimok azonosit6 adatok,
tartoz6kok felsorolasa. ezek
azonosit6 adatai, szem6lyre
kiadott eszkiiz6k eset6n a

haszndl6 szem€ly
rzonosit s6hoz sziiksdges
adatok, leltarozassal
kapcsolatos feljegyzesek,
feltjitds id6pontja. veltozes
oka, jellege, az ezeket
al6t6masr6 bizonylatok
azooositrisehoz sziiksiges
adatok stb.

A trrgyi eszkdzdk 6s kis 6rtdkii
trrgyi eszkiizdk nyilventarlisenak
tartalmera vonatkoz6 el6ir6sokat be
kell lartani is a hidnyos
nyilventart6sokat marad6ktalanul ki
kell eg6sziteni az 6llamh6aartes
szimviteldr6l sz6l6 4/2013. (1. ll. )
kormenyrendelel 14. melliklet6nek
VII./1. pontjiiban el6irt adatokkal.
Felel6s: Gijcseji Mtzeum igazgat6
a hienyzo adatok biaositesa miatl.
KKGESZ igazgat6 a hianyz6
adatok rdgzit6se miatt

A trrgyi eszkijzdk €s kis
dftdkii tergyi eszkdzijk
nyilvantartAset a hienyz6
adatokkal ki fogiuk
egdsziten i (gy6ri szim)

A dolgoz6kra szemdlyi
eszkoznyilventart6 kartont
k€szit0nk, mely alapjAn
felel6ssd vrlik az eszk6zd(
a dolgo26.

2.017 .t2.3t.

2017.t2.31 .

Horveth KAroly
KKGESZ vezct6

5.

vagyonv6delem:
- a kiszlet nyilv6ntartisba
v6tel6t, bedpit6sdt, 6tv6tel€t a
bizonylatokon tdbb esetben

nem rdgzitett6k,
- a mizeum tarsvi eszkiizeinek

A kdszletek nyilvantanisba v6lel6t,
bedpitdsdt, atvdteldt a

bizonylatokon a 2000. 6viC
tdrvdny 167. $-enak (l) c.)
ponti6nak meBfelel6en
dokumentelni kell.

A kdszletek
nyilviintartasba vdteldt.
bedpitisit atvdteldt a

kdvetkez6kberl rOgziteni
fogjuk.

2011.04.30. Kajan Imre
mirzcumigazgat6



otthoni, sajel ill. hivatalos
hasznAlatra tdndn6 6tvdtel6l
nem szabilyoztek, nem
dokumenta[ek.
A magenlasznalatra t6ritdsi
dijat az Avr. 63. $ (l)
bekezdisdben foglaltak
ellendre nem allapitottak meg.

- a muzeum terilyi eszkdzei[ek
otthoni. saj6t ill. hivatalos
hasznelalra tdn€n6 etvdtel6nek
engeddlye26si eljerasera
szabalyozAs kdszitese,
dokument66sa, az Avr- 63. g (l)
bekezd6se szerinti rdri!6si dii
eldir6sa.
Felel6s: Gtjcsej i MLizeum igazgat6
(szab6lyozris, enged6lyezds)
KKCESZ isazsat6 (bizonylatolds)

A mrizeum eszkdzeinek
otthoni, sajrit ill.
hivatalos hasznelatra
tdrtdn6 etv6tel6rc
szabelyzat kdszill .

2017. 04.:0 Kajdn Imre
mlzcun]igazgat6

6.

2011. 6vben az eszk6z6k
leltarozesrnak lebonyolit6silt
dokumental6 lelLirfelvdteli
iveket m6solatban mutattik be.
a hienyok kivizsgrlesa, a

lelt6rozis szab6lyszeni
lez6r6sa nem val6sult meg.

A Szt. 69. $ (l) bekezd6s€ben'
el6irtaknak meglelel6n a 2016. 6vi
ill. az eseddkes lelterozesok
v6grehajtAsa.
Felelds: Gitcsej i Mtzeum igazgal6
(k6szlet, tiirgyi eszkdz leltdrozis
v6grehajtesa, elter6sek
kivizsgAlasa)
KKCESZ igazgato
(leUirki6rt6kel€s)

A 2016. dvben esedikes
leltdrtaSa.69.$(l)
bekezd6sdben el6irtaknak
megfelekin fogiuk
v€grehaj tani .

2017.01.1r .

Horvath KAroly
KKGESZ vezetd

7.

Az int6zmdny a sajet tulajdoni
szem6ly 6s

teherg6pj6rmriveinek
ilzemeltet6sere az Avr. 13. $
(2) bekezd6s f) pontjrban
ellirt szabelyzatban az
iizemanyag elszrimol6s
rendjdre vonatkoz6an nem
rendelkezett. A 60/1992. (lV.
I.) kormeny-rendeletben
meghatArozott iizemanyaS
fogyasztesi normek szerinti
iizemanyag elszimolAst nem

v6geae el havonta.

A sajdt tulajdonri szem6ly 6s

teherg€pjarmriveinek
iizemeltet6s6re az Avr. 13. g (2)
bekezd€s 0 pontjdban el6irt
szabilyzatban a 60/1992. (lV. l.)
korm6nyrendeletben meghat6rozott
iizemanyag fogyasztesi normekat
rdgzileni kell, tovebbe az
iizemanyag elszimolas rend6t is
meg kell hatArozni. Az Szja tdrvdny
3. $ 45. pont, a 7. { (l ) bek. r)
pontja, a 25. S, ds 27. $-ban
megje16lt iizemanyag elsz{molast a
gyakorlatban minden h6napban el
kellvdgezni.
Felel6s: Gttcseji Mizeum igazgat6
szabAlyozis elkdszitese,
menetlevelek szabalyzatban
rdgzitett e16ir6sok szerinti
vezet6sdDek €llen6126s€

A sajAt tulajdonu
szemdly ds

tehergdpj6rmiiveinek
iiz emeltetdsdre az Avr.
13. $ (2) bekezdds f)
pontjeban el6irt
s?j]baly zatban az
iizemanyag elszimoles
rendjire vonatkoz6an ij
szablly utot keszit.
A 60/1992. (rV, 1.)
kormiiny-rendeletben
meghadrozott
iizemanyag fo gyaszl6si
normek szerinti
iizemanyag elsz6molist
elvdgzi havonta.

2017.0,1.30. Kajitr Imre
mizeumigazgat6

Horv6th Keroiy
KKGESZ vezct6



KKCESZ igazgat6 a havi
0zemanyag elszirnolasok
elk6szites66r(

8.

A szigon: sz6mades{i
nyomtatvanyok
(nyugtatdmbdk, kdszpdnzes
szemldk, bel€p6jegyek)
kezel6se kiaddsa, visszav€tele
6s nyilv6ntart6sa nem val6sult
meg szab6lyszenien. A
bel6pdjegyeket a szigoru
szimadest nyomtatvAnyok
kiir6be nem soroltAk be a

Pdnzkezelesi szabAlyzatban ds
a gyakorlatban sem
dokument6tek szigoru
sz6madastkdnt.

A szam\rilelrdl sz616 2000. 6vi C.
tdrv6ny 168. $-a szerintt ,,...minden
olyan nyomtaNdnyt, arnelyirt a

nyomtatveny 6rtdkdt meghalad6
vagy a nyomtatvenyon szereplo
n6virtdknek megfelel6 ellenin6ket
kell fizetni, vagy arnelynek az
illetdktelen felhasznihsa
visszadldsre adhat alkalmat, szigori
szdmadesi kdtelezetts6g ale kell
vonni."
A szigonl szilmad6s ala vml

bizonylatokr6l a kezel6siikkel
meSbizott va$/ a kibocsafsukra
jogosult szem€lynek olyan
nyilvrntartast kell vezetnie, amely
biztositja azok elszimoltdrsiil. A
nyilvantarlis rendszeret 

^zinldzrn6nynek kell kialakitania. A
belip6jegyeket is szigort
szemadesba kell venDi.
Felel6s: Gijcseji Mrizeum igazgato,
a szabdlyozisban ritgzitett el6irdsok
betartatesa a mlzeum dolgozoival
KKGESZ igazgat6 a megfele16
szablilyoz.isdrt ds a nyilviinhnas
lelies kdrli vezetisidn.

A szigor[ szimadasi
nyomtatviinyok16l
rovancsot kdszitiink.
(nyuglatdmbdk.
kdszpdnzes szemlek,
beldpdjegyek)
Ezeket nyilvdntartisba
vessziik a szabiilyoknak
megfelel6en.

A Pdnzkezel€si
szabilyzatban szigoni
szimad6sri
nyomtatvenyok k6rdbe
soroljuk a bel6pdjegyeket
ds a gyakorlatban is e
szerint dokument6ljuk.

201 6. 12.1 r .

2017.02.28.

Horv6th Kdroly
KKGESZ vczeto

Horvith Kdroly
KKGESZ vezet6

9

Az ORGANP programmal
vezetett kdtelezetts6gvrllal6s
nyilventartes nem felelt meg
maraddktalanul a 4/2013. (1.

I l-) Kormdnyrendelet 14.

mell6kletinek Il. 4. pontjaban
el6in adatlartalomnak. A
nyilvAntartas nem tartalmazoft
a pinzugyi ellenjegyzdsre
vonatkoz6 adatokat. a
D6nziieviteliesk6s

A kiitelezetts6gv6l lales
nyilvrntartesat az ellamh6ztartis
szirnviteldr6l sz6l6 4/2013. (1. I l.)
kormenyrendelet 14. mell6klet6nek
lll4- ponlja szerint kell vezetni.
Felel6s: KKGESZ igazgat6 a
nyi lventartas telies ktirii
vezetds66rt.

Az ORGANP
programmal vezetett
kdtelezettsdgvellal6s
nyilvdntartAs
a 4t2013. (1.11.)
Kormenyrendelet I4.
melldkletdnek II. 4.
pontjebar el6irt
adattartalommal kertil
r6gzitdsre az ellen6rzds

2016.12.31 Horvdth Karoly
KKGESZ vezet6



utalvenyozisiinak
azonositesahoz sziiks6Ses
adatokal 6s a

kirtelezettsdgvellales
nyi lvintartesinak oszlopet sern
r6ltdn6k ki

61a

10.

Az int6zm6ny kezelesdben van
egy darab szolgelati lakas is,

,nelyek felvdtel€t nem
kezdem6nyezt6k a lakesok
berlet6r6l. valamint
elidegenit€siik16l sz616

Zalaegerszeg MeS/ei Jogi
Varos K6zgyiil6s6nek
57t2001. (X|.28.)
dnkormdnyzati rendelet6nek
melldkletdbe. A lalast
hasznel6 b6rl6nek a vonatkoz6
rendeletr6l elt6r6 dsszeSii
bdrleti d ijat ,llapitottak meg.

Az intezm6ny kezeldsdben 1€v6

kett6 darab szolgelati lakas
felvdtel6t kezdemdnyezni kell a

lak6sok bdrlet6r<il. valamint
elidegenit6siikrdl szol6
Zalaegerszeg Meglei Jogri V6ros
Kaizgyril6s6nek 57l2007. (XIi.28.)
dnkorminyzati rendelet6nek
melldklet6be. A lakes b6rl6jdnek a
vonatkoz6 rendelet szerinti b€rleti
dijat kell megellapilani.
Felel6s: Gdcseji Mrizeum igazgat6
a rendelet m6dositiis6nak
kezdeminyezds66n. a rendeletben
rdgzitett el6iriisok szerinti alb6rleti
szerz6dds megk6t6s66rt a mizeum
dolgoz6j6val
KKGESZ igazgatd az alb6rl€ti
szerzdd6sben meghaterczott di j

kiszimlazisa6rt 6s beszed6s66rt.

Az intdzrh6ny
kezeldsdben ldv6 57 m2-
es i11gatlan megfelel6
kezeldsi16l Zalaegerszeg
Megyei Jogri Viros
Polgarmesterdhez levelet
fogunk irni.

2016.02.28. Kajrin Imre
mtzeumigazgat6

ll

A jubileum ijutalom
megellapitasa, dokumentelesa
6s a kifizetds id6zitdsekor Dem

tarto$ek be marad6ktalanul a

Kjrt. A Kjt.-ben, anoak
vdgrehajtesi rendelet6ben, ill. a

Kollektiv szerzdddsben nem
szabelyozott potl6kok
ju$atesara keriilt sor.

A mtzeum f66llrs[r dol9(]26i
eset€ben vizsgeljek felijl a
jubileumi jutalomra jogosit6
id6szakokat, a kepesitdsi
kdvetelm6nyeket, besoDlesokat. A
hienyz6 erkdlcsi bizonyitv6nyokat,
diplomam6solatokat, nyelvvizsga
bizonyitvliny mesolatokat p6toljiik.
A kul6nbdz6 adhar6 p6tldkokat,
munkiltat6i berelemeket csak a
mindenkori kijlts€gvet6s
fiiggv€nydben ds hat6rozott iddre
6llapilsik meg.
Felel6s: Giicseji Mtzeum igazgat6.
a Kit.-ben 6s a v€arehaitasi

A szemilyi anyagok
Attekintdse, a hianyz6
imtok t6toltatisa 6s a

KIRA programban
ezeknek feliilvizsgalata.

Kollektiv szerzridds
feliilvizsg,lata a nem
szabalyozott juttatAsok
miatt-

2017.06.30.

2017.06.30

Horveth KAroly
KKGESZ vezet6

Kaj6n Imre
muzeumigazgat6



rendeleteben foglalt el6iriisok
betanrse€n
KKCESZ igazgaro. a Kjt-ben es a 

i
vigrehajriisi rendeletdben foglahak I

szerint j ogszeriien jer6 j uttat6sok
meSellapitdsrd(kifizetds6dn, I

meqfelel6 dokumentalesadrt. I

I l.

Selejtezis alkalmdval az
eszkozok Depo KfGoek
etaddsir6l bizonylatot,
sziillit6levelet nem mutanak
be. A selejtezett drgyi
eszk6z6kjegyz€k6n az
eszkdziik megnevez6se mellen
nenr szerepeltert€k a tipust!
azonosit6t, gyeri sz6mot.

Az inldzmdny Selejtez6si
szab;lyzata szerint kell eljarni:
,,A selejtezdsi bizottseg feladata
kiildndsen: Ellen6rizni a

feleslegesse vdhst megallapit6 akal
el6kiszitett nyilvanhn6sban
szerepl6 vagyon-targyak
mennyisdg6t 6s azonossagiit"

,,A selejtez6si elj6res lefollausa
utrn a leselejtezett eszkiizijket
jellegiiknel fogva a megfele16
lerak6helyre. azaz -vesz€lyes
hulladdkkint, szemdnelepre,
MEH telepre elszillittatni csak
sz6llit6levelek alapjan lehet"
Felel6s: Gocseji Mizeum tgazgat6,
a selejtezes bels6 szabelyzatban
foSlalt lebonyolit6s6irt
KKCESZ igazgat6 az eszkttzdk
nyi lv6ntartesba v6tel6ve,
egyidejiileg az azonosit6 adalok
fe ltii ntetds66rt 6s a selejtezdsi
elirres meqfelel6 dokumentiilasiiert.

A kiivetkez6 selejtez6s
alkalmeval a selejtezett
tergyak esetdben az

e16irtaknak megfelel6en
fogunk elj6rni.

2016.12.31. KajAn Irnre
mlzeumigazgat6,

Horvith Kdroly
KKGESZ veze16
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