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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGU VANOS
POLGARMESTERI HIVATALA

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-100/239,fax: 92/502119

Ugyiratsz6m: 220-9 12020.
Ugyintdz6: P6tem6
Tel.:921 502-1001239
Email : petergy orgyne@ph.zalaegerszeg.hu

ELLENoRZESI JELENTES

az iilarnhilztarthsrol sz6l6 201l. 6vi CXCV. t6rv6ny 70. $ (l) bekezd6se alapjfun a
Gticseji Mrizeum

Zalaegerszeg, Batthy6ny u. 2.
2020. 6vi 6tfog6 ellen6rz6s6r6l

I.

VIZSGALATSZERVEZESI FELADATOK

Az ellen6rz6stv6gz6 szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogri V6ros Polg6rmesteri Hivatala
Az ellen6rz6stv0gz6 szervezeti egys6g: Ellen6rzdsi Osztilly
Az ellen6rz6s trlrgya 6s c6lja: az intlzmflnyn6l a szabiiyozottsitg, szabiiyszeris6g 6s
gazdas6gossrig ellenorz6se abb6l a cdlb6l, hogy meg6llapitsuk az irinyitttsi, vdgrehajt6si,
pennigy i, be sz6mo I 6si 6s el I en6rz6 s i rend s zerck m e gfe le loen mtikddnek-e

Ellen6rztitt szewezet: Gticseji Mrlzeum, tov6bbii azintlzm5ny gazdilkod6sAnak
dokument6l 6s6val me gbi zott Ktiz gyiij tem 6ny i 6s Ktizm iivel6d6s i

Gazdasfgi Eltdt6 Szervezet

Az ellen6rz6s tipusa: szabtlyszeris6gi-, p6nztigyi-, rendszer- es ut6ellen6rz6s
Ellendrztitt id6szak: 2016.09. 0l - 2020.06. 30.
Ellen6rz6s iddtartamaz 2020.07. 01-tol - 08. 28-ig
Vizs grilatv ezet6 z P 6ter Gyti rgyn6 ellen6 rz6si szakreferens
Megbiz6lev6l szfma: 220-2/2020.
Az ellen6rz6s m6dszere: a gazd6lkod6si folyamatok 6rt6kel6se, dokumentumok 6s
nyilvintart6sok vizsgillata, a ktizvetlen megfigyel6sen alapul6 ellen6rz6s a vdszhelyzetre
fi gyelemmel tortdnhet meg.

A vizsgrllt id6szakban hivatalban l6v6 vezetdk:
Kaj6n Imre igazgat6 2011 . 10. 1 0. - 2020.05. 31 .

Dr. Kosty6l Liszl6 Zsolt megb izott igazgat6 2020. 06. 0 I . - 2020. 08. 3 I .

Dr. KostySl Liszl6 Zsolt igazgat6 2020. 09. 0 I -t6l
Dr. Kostyrll Liszl6 Zsolt igazgat6helyettes 201 3. 06. 0l - 2020. 05. 3 l.
Havasi B 6lint megbizott igazgat6helyettes 2020. 07. 0 I - 2020. 08. 3 I .

Havasi Brilint igazgat6helyettes 2020. 09. 01 -tol
Horvrlth Kriroly KKGESZ igazgato 2015.05. l5-tol



II.
Yr,Zr."r 61 6 s sznr oc r,q.L 6

A vizsg6lat sor6n felm6rtem 6s 6rt6keltem, hogy a Gocseji Mrizeumnril a szabhlyozottsdg,
szabttlyszenis6g 6s gazdas6goss6g 6rvdnyestilt-e, tov6bb6, hogy az int6zm6nyndl aziritnyititsi,
v6grehajt6si, penzigyi, besz6mol6si 6s ellenorz6si rendszerek megfelel6en mtikodtek-e a

2016. szeptember l-tol2020.jrinius 30-ig tart6 vizsg6lati id6szakban. Az ellen6rz6s alkalm6val
szabiiyzatok, k6lts6gvetesek, besz6mol6k, szerzoddsek, megilllapod6sok, bizonylatok,
dokumentumok 6ttekint6s6re, e-mailben k6rd6sfeltev6sre kertilt sor.

Az operativ gazdiikod6si szab6lyok betart6sa 6s a bizonylati rend- 6s fegyelem kontrollja
6rdek6ben a nem statisztikai mintav6teli eljar6sok kdziil a v6letlen mintav6teli elj6r6st
alkalmaztam 6s a 2020. 6v m6rcius havi banki 6s k6szp6nzes bizonylatok szrir6pr6baszeni
ellenorzdsdtvegeztem el. Meg vagyok gyozodve arr6l, hogy az elvdgzett munka el6gs6ges volt
ahhoz, ho gy megal apo zo tt v6lem6nyt form6lhas s ak.

F6bb megillapitrlsaim a ktivetkez6k:
A vizsgrllati id6szakot megel6z6 idfiszakban megszokott - a rendszeres bev6teleket
megalapoz6 - r6g6szeti feladatok jelentds cstikken6se miatt, az int6zm6ny finansziroz{sa
labilissi v6lt 2016. 6ta. Az vizsgilt 6vekben a r6g6szeti bev6telek el6re
megtervezhetetlenn6 viltak. Az 6ves krilts6gvet6s kdszit6s6nek id6szakdban az intezmeny
csak r6g6szeti felt6r6sra vonatkoz6 keretszerzod6ssekkel rendelkezett, amelyek konkr6t
sz6mokat, tervezheto cisszegeket, hat5ridoket nem tartalmaztil<. A konkr6tumokr6l t<irt6n6

meg6llapodiisra, csak k6sobb, az ev sordn esetlegesen a munkilk befejez6sdt kovet6en keriilt
sor, emiatt az intezmeny napi mrikridds6nek r6g6szeti bev6telekkel t<irt6n6 finanszirozilsa
biaons6gosan nem tervezheto, nem megalapozott. A 2019. 6vi ktilts6gvet6sben 66,8 milli6 Ft,
a 2020. 6vi ktilts6gvet6sben 80,2 milliri Ft szerepelt ,,tervez6skor szerz6d6ssel al{ nem
timasztott bev6tel"-k6nt.
Az elmirlt n6gy 6vben a Gdcseji Mfzeumnak az \sszes bevdtel l6oz6-a timogatiisokb6l,6tvett
penzeszkdzbll, 3lo%-a - mtik<id6i bev6telb6l, l}o%-a maradv6ny ig6nybev6telb6l, 43o%-a

intezm5nyfrnanszirozlsb6l sz5rmazott. 2016-161 2019-re az intdzm6nyfinanszirozhs dsszege

74Yo-kal, 82.143e Ft-tal nott. 2016. 6vben - az tj uni6s ciklus indul6si neh6zs6gei miatt - a

Mirzeum reglszeti kapacit6s6nak lekot6se csak minim6lis m6rt6kben val6sult meg, amelynek
k<jvetkezt6ben j elent6sen lecsokkent a bev6tele.

2016-161 2019-re a szem6lyi jellegti kifizet6sek 6s jarul6kai 59oh-kal, 79.665 e Ft-tal
emelkedtek. A rlgdszeti bev6teleket is 6rintette a szem6lyi kiad6sokra forditand6 6sszegek

emelked6se. A regeszeti feladatell6t6s krilts6geire alkalmazhat6 legmagasabb hat6sdgi 6rak
meg6llapitott osszege (6812018. (IV. 9.) Korm. rendelet 8. mell6klet6ben) viszont nem
emelkedett, igy egyre jobban sziiktil az 

^z 
tisszeg is, amelyet a r6gdszeti tev6kenys6g

bev6tel6nek,,nyeres6g6b6l" az intflzm6ny miiktidtet6s6re lehet forditani.
A Mrizeum Kollektiv szerzodesdnek IV. sz6mi mell6klet6ben hat6roil6k meg a ftgdszeti
tev6kenys6ggel kapcsolatos bev6telekbol szitrmazl szem6lyi c6hi kifizet6sre fordithat6
risszegek napi, h6tv6gi ill. szizalekos ardnyifi. A szabdlyoztsnak megfelel6en a szem6lyi
jellegri kifizet6seket a vizsgitlt id6szakban sz6mfejtettdk 6s utalt6k a dolgoz6k r6sz6re. A
Kollektiv szerz6d6sben meghatfrozott, adhat6 szem6lyi juttatisok kifizet6s6n6l
fokozottabb figyelemmel kell lenni a Kollektiv szerzdd6sben felt6telk6nt megfogalmazott
stabil p6nziigyi helyzet megl6t6nek eldzetes vizsgr{latrira!

Az intlzmlny plnzidrgyi helyzet6t negativan befoly6solta, hogy a mrizeum 6piilet6nek

felrijit6sa miatti 2018. 6vi kriltriztet6s krivetkezm6nyek6nt a jegybev6tel lecsdkkent, rll. az

ideiglenes elhelyez6ssel kapcsolatosan olyan tobbletkiadisok is felmertiltek, amelyekkel a

ktilts6gvet6sben nem sz6moltak.
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A Gdcseji Mrizeumnak Z}I,{JY Onkormdnyzata 2016. 6vben 55.500 e Ft visszat6rftend6
t6mogat6st,2019.6vben 22.151 e Ft p6tfinanszirozilst nyfjtott. A t6mogat6sb6l I mi11i6 Ft
visszafizet6se val6sult meg a vizsg6lt id6szakban. A2020.6vre titemezett 16.350 e Ft tdrlesztti
r6szletb6l 5 milli6 Ft Stutalilsa 2020.09. 0l-6n megt<irt6nt. Az el6bbi trirleszt6 t6telen kivtil az
Egydb miikc)ddi kiaddsok sor eloirinyzatdban szerepel a Kontakt Humdn Kft. fel6 fenn6ll6 5.000
e F t tartozils visszafi zet6s e.

Az intdzmlny rendelkezik a jogszab6lyokban eloirt, a kcinywezetds 6s a besziimol6-k6szit6s
rendj6t megltatdroz6 sz6mviteli politik6val 6s az ahhoz kapcsol6d6 szabillyzatokkal, n6hilny
szabdly zat m6do sit6sa sz0ks6ges !

Az Allami Sz6mvev6sz6k int6zked6si el6frisainak v6grehajt{sa nem ttirt6nt meg
marad6ktalanul a vizsgilt id6szakban.
A 2020. 6vi vizsgilat aLibbi megfllapitisait, mir a 2016. 6vi ellen6rz6s is megfo galmazta
javaslatk6nt, ez6rt ism6tl6d6 hifnyossdgk6nt felhiv om az int6zm6ny vezet6s6nek figyelm6t
a j avaslatoknak megfelel6 int6zked6sek v6grehajtisf ra:

- az egys6ges eszkoz nyilvfntartist - OrganP programmal - Lz Ahsz. 14,
mell6klet6nek VII/I. pontjrlban el6irt adatokkal meg kell val6sitani,

- a leltirozitst a Szfmviteli tv. 69. S 3. bekezd6s6ben el6irtaknak megfelel6en kell
elv6gezni,

- a ktilts6gvet6si beszimol6 m6rlegiirlapjinak alitimasztisit a Szfmviteli tv.
el6ir6sainak megfelel6en kell elv6gezni.

Az ellen6rz6s nyomdn kialakitott v6lem6nyem a vizsgr{lt teriiletekr6l, illetve
folyamatokrtil tisszess6g6ben korl{tozottan megfelel6 min6sft6siiz Az ellen6rz6s

,,korl6tozottan megfelel6nek" it6lt teriiletei legtdbb tekintetben megfelel6 kontrollokkal
rendelkeznek, 6s elfogadhat6 teljesitm6nytmutatnak. Azellen6rz6s a szabilyozisrzz operativ
gazdflkodrisi szab6lyok betart{sa, a bizonylati rend 6s okmfnyfegyelem, a m6rleg
al6t6masztis, a leltiroz6s 6s eszktiz nyilvintartfs teriileteken illapitott meg gyeng6bb
teljesitm6nyt.
Ha a vezetil nem tesz megfelel6 korrekci6s int6zked6seket, akkor a bels6 irrinyitisi 6s

ellen6rz6si rendszerben l6nyeges hiinyossfgok alakulhatnak ki.

III.
r6nn MEGALLapirAsoK ES JAVASLAToK

Az SZMSZ, a

szab 6ly zatok, a munkakori
leir5sok m6dosit6s6nak
elmarad6sa.

6tlagos A bels6 el6ir6sok
nem 6llnak
osszhangban a
gyakorlattal 6s a
jogszab6lyi
e16ir6sokkal.

Az SZMSZ, a szabSlyzatok a

munkakori leir6sok m6dosit6s6nak
elv69z6se.

lgen

2. Az operativ
feladatell6t{shoz:
- a tul6rSk elszSmol6siin6l
a kdtelezetts6gv6llal6s, a

plnnigyi ellenjegyz6s 6s a

teljesit6s igazolils nem
tcirt6nt meg,
- a keresetkieg6szit6sek
elszdmolils6tak
bizonylatdn az

6tlagos Az operativ
gazd6lkod6si
jogkorok
t6rv6nyi
el6ir6st6l elt6r6
gyakorl6sa kert
okozhat az
int6zm6nynek.

Az operativ feladatellft6shoz:
- a kotelezetts6gv6llal6st a, Aur.
5.2. $, u p5nnigyi ellenjegyzds5t az
Avr. 55. $ (1) bekezd6s, a teljesit6s
igazolilstaz Avr.57. $ (3) bekezd6s
szerint el kell v5gezni a til6rik
elsziirnol6s6n6l,
- az dsszef6rhetetlens6gi szab5lyok
betart6sa az Av.. 60. $ (2)
bekezddsdben el6irtak szerint,

J

I

Sor
sz.
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cisszef6rhetetlens69i
szab|lyokat a

kdtelezetts6gv6llal6s 6s

p1nziJrgyi ellenjegyz6s
eset6ben nem tartott6k be,
- a keresetkieg6szit6sek
elsz5mol6s6n6l a telj esit6s
igazol6st nem v6sezt6k el.

- a teljesitds igazolilstaz Avr. 57. g

(3) bekezd6s szerint el kell v6gezni
a keresetkieg6szit6s
elsz6mo16s6n61.

J. Bizonylati rend 6s

okminyfegyelem:
- a k6szlet awetelet a

bizonylatokon nem
r6gzitetilk,

- a vizsgdlt szerzod6sek
teljes m6rt6kben nem
hrtalmaztilkaz Avr. 50. $-
iiban el6irt adattartalmat,

- az int6zm6ny
kezeldsdben l6vri
szolg6lati lakrls berleti
dij5rt 6s az 6vad6k
m6rt6k6t nem a ZMfVK
5712007 . rend. el6ir6sa
szerint 6llapitottrik meg,
- az int6,zm6nyi vagyon
6rt6kesit6s6n6l nem
tartott6k be a ZMJVK
412013. 0r. 8.)
Vagyonrendelet6nek 21. $ (1 )
bekezdds6ben eloirtakat.

6tlagos Jogszab6lys6rt6s
tort6nhet, kdr
6rheti az

int6zm6nyt.

Bizonylati rend 6s

okm6nyfegyelem:
- a k6szlet 6w6tel6t a bizonylatokon
a 2000. 6vi C t6rv6ny 167. $ (l) c.)
pontjdnak megfelel6en
dokument6lni kell,
- az Avr.50. $-6ban meghat6rozott
tartalmi elemek szerepeltet6se az
intdzmdnyi szerz6d6sekben (a
szewezet kdpvisel6jdnek
nyilatkozat6t arra vonatkoz6an,
hogy 6tl6that6 szervezetnek
min6stil),
- az intezrrtdny kezel6sdben l6v6
szolg6lati lak6s b6rleti dij6t 6s az
6vad6k m6rt6k6t a ZMIYK
5712007. rend. eloirdsa szerint kell
meg6llapitani,

- int6zm6nyi vagyon
6rt6kesit6s6n6l a ZMJVK 412013.
(ll. 8.) Vagyonrendelet6nek 21. $ (l)
bekezddsdben eloirtak szerint kell
elj6mi.

lgen

4 Az egys6ges eszkiiz
nyilv{ntartdst - OrganP
programmal - az Ahsz.
14. mell6klet6nek VII/1.
pontj6ban eloirt adatokkal
nem val6sitottfk mee.

magas A
vagyonv6delem
s6rtilhet.

Az egys6ges eszktiz nyilvdntart6s
- OrganP programmal
megteremt6se sztiks6ges az Ahsz
14. mell6klet6nek VII/1. pontj6ban
el6irt adatokkal.

lgen

A ktilts6gvet6si
beszdmoki M6rleg
iirlapjSn
- a 20 1 8. 6vi k6szlet6rt6k a

nyilvantartott
kdszlet6rt6k6kt6l eltdr6st
mutatott,
- a 2019. 6vi befektetett
eszkozcik 6rt6k6t a 2019.
6vi leltilrozilsi
dokument6ci6 nem
t|masztotta al6,

- a 2019. 6vi ZMIY
Onkorm iinyzatat6l tortdn6
eszkoz 6tv6telt nem a412.
Nemzeti vagyon v illtozdsa
konyviteli szSml|val
szemben sz6molt6k el,
- a passziv idribeli
elhatdroldsoka, nem a

S6riilhet a merleg
val6dis6g elve.

A ktilts6gvet6si besz{mol6
M6rleg iirlapjin
-a m6rlegben kimutatott
k6szlet6rt6knek a nyilv6ntart'isban
kimutatott 6rtdkkel megegyezrien
kell szerepelni,

- a befektetett eszkozcik 6rt6k6t a

hiirom6vente elv6gzend6
lelt6roz6sr6l k6szitett
dokument6ci6val sztiks6ges

al6t6masztani,
- a ZM,IV 6nkormanyzat6t6l
tort6n6 eszkdz 6tvdtelt a 412.
Nemzeti vagyon vlrltozlsa
konyviteli szlrml|val szemben kell
elsz6molni,

- a passziv id6beli elhat6roliisokat
(Ahsz. 14. $ (12)) a jogszab6lyi

lgen
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jogszab6lyi eltiir6sok
szerint 6llapitottrik meg.

el6irdsoknak megfelel6en kell
meg6llapitani.

6. A lelt6roz6st nem a

Sz6Lrnviteli tcirv6ny 69. g-

6nak megfelel6en
vlgeztdk el.

magas S6riil a vagyonv6
delem, k5rok
kcivetkezhetnek
be az

onkorm6nyzati
vagyonban.

A lelLiroz6st a SzriLrnviteli tcirv6ny
69. g-6nak megfelekien kell
elvEgezni.

lgen

7 Az Allami Szimvev6sz6k
int6zked6si el6irdsainak
v6grehajt{sa nem ttirt6nt
meg marad6ktalanul:
- az integr6lt
kock6zatkezel6si
rendszert nem miikOdtetik,
- a jelent6sebb ddnt6seket
megelcizri cdlszenisdgi.
gazdas6goss5gi,
hat6konys6gi 6s

eredm6nyess69i
szempontu sz6mit6sokat
nem k6szitettek,
- a monitoring szab|lyzat
teljeskdriien nem
tartalmazza a

iilamhdnartisdrt felel6s
miniszter 6ltal kozzdtett
m6dszertani ritmutat6ban
tal6lhat6 adattartalmat.

k6zepes A bels6
kontrollrendszer
nem megfelel6
kialakit6sa
kock6zatot
jelenthet az
intizmeny
tev6kenys69ei-
nek szab6lyszer[i,
gazdas69os,

hat6kony 6s

eredm6nyes
v6grehajt6sa
sor6n.

Az Allami Sz6mvevciszdk
intdzkeddsi el6ir6sainak
v6grehajt6sa nem tdrt6nt meg
marad6ktalanul:
- az integr6lt kock6zatkezel6si
rendszer mrikOdtetdse sziiksdges,

- a jelent6sebb ddnt6seket
megel6z6 cdlszenisdgi,
gazdas6goss6gi, hat6konys5gi 6s

eredm6nyess6gi szempontu
sz6mit6sokat el kell k6sziteni,

- a monitoring szabiiyzatot a

iilamhdztartSsdrt felelcis m iniszter
altal kozz5tett m6dszertani
irtmutat6ban ta161hat6

adattartalommal ki kell egbsziteni,

Igen

IV

NTSZT,TTES MEGALLAPITASOK

A. Az int6zm6ny tev6kenys6g6nek szervezeffs6ge, tisszhangll LZ alapit6 okirattal a
szervezeti 6s m iiktid6si szabrilyzatban m eghatirozott feladatokkal
A.1. K<ltelezo ds egy6b szabtiyzatok megldte, idoszenis6ge, Munkamegoszt6si meg6llapod6s,
munkakori I eir6sok naprak6szs6ge

A Gocseji Mizeum Alapit6 Okirat6nak utols6 m6dosit6s6t - 20T7. m6jus 18-6n kelt 308-
1612017. szirmt m6dosit6 okirattal - a }y'ragyar Allamkincstir 2017. jrinius l5-ei hat6llyal
j6vhhagyla.

A kcitelez6 6s b a krivetkez6k szerint 6lltak rendelkez6sre:

5

A ktivetkez6 szabflyzatokat a KKGESZ kflszitette, hatrilyuk kiterjed a gazdashgi szervezettel nem
rendelkez6 int6zm6nyekre, igy a Gricseji Mfzeumra is:
Megnevez6s Hat6lyba l6p6s 6s az

utols6 m6dosit6s
d6tuma

Megjegyz6s

Bizonylati szabilyzat 2014.08. 18.-t6l A 2018. 01. 01-t6l hatiiytalan 2003. dvi XCII. t6rv6nyre, a 2014. 07. 0l-t6l
hat6lyalan 2411995. (XI. 22.) PM rendeletre, a 2077.01. 0l-t6l hatiilytalan
1312005. (X. 27.) IHM rendeletre 6s a 2018. 07. 0ltol hat6lytalan I 1412007.
(XIL 29.) GKM rendeletre hivatkozik.
A szabdlyzat 1 l. oldalSn hivatkozott, a szdmla, egyszeriisitett sz6mla ds nyugta
ad6igazgatdsi azonosit6s6r6l, valamint a nyugta ad6s6t biztosit6 plnztSrglp 6s

taxam6ter akalmazbs{rol 2411995. (XI. 22.) PM rendelet 2014. VI. 1-t6l



hat6lytalan, a2312014. (VI. 30.) NGM rendelet 25. g a) bekezd6s6ben foglaltak
miatt.

Bizonylati album 2019.01.01.-t6l Bizonylat mint6kat nem tartalmaz.
K6telezetts6gv6llal6si
szablrlyzat

2016. 09. 01.
2017.03.02.-t6l

A szabhlyzatban t6bb esetben csak ellenjegyz6s megfogalmazis szerepel,
pdnzngyi ellenj egyz6s helyett, ez6rt m6do sit6sa sztiks6ges.

A szabdlyzat 3.2. pontjdban a kotelezetts6gv6llal6s p6nziigyi ellenjegyz6s6re
jogosult szem6lyek: ,,Az Avr.55. $ (2) bekezd6s C.) ponda alapjin, mivel a
gazdasiryi szervezet intdzmdnyen kiviil miikddik a) a gazdasdgi szervezet
vezetdje, vagy b) a gazdasigi vezeto 6ltal felhatalmazott szemdly jogosult a
kotelezetts6gv6llal6s p6nziigyi ellenjegyz6s6re." A hivatkozott jogszab6ly
pontos szdvege a kcivetkez6: ,,c) a gazdasdgi szervezettel nem rendelkez6
kolts6gvet6si szerv eset6n

ca) a 9. $ (5) bekezd6s a) ponda szerinti kolts6gvet6si szew gazdasdgi
vezetSje vagy az illtala e rendelet el6iriisainak megfelel6en ir6sban kijelOlt, a 9.

$ (5) bekezd6s a) pontja szerinti kcilts6gvet6si szerv alkalmazSsdban 6116

szem6ly,"
Az el6bbi dszrev6tel drvdnyes a 3.4. pontban rlgzitett 6rv6nyesit6srejogosult

szem6lyekre is.
A Munkamegoszt6si meg6llapod6sban rogzitettek szerinti kieg6szit6se
sziiks6ges, ha a gyakorlatbwr az utalv6nyoz5shoz kapcsol6d6 ellenjegyz6s
vdgrehajt6s6t is sztiks6gesnek tartj6k (ogszab6ly nem frja el6).
A jogktirOk16l vezetett nyilvintartfst kiiltin tfblizatos form6ban
riigzitett6k, de nem tiintett6k fel, hogy a tiblflzatok a szabilyzat h{nyas
sz{mri mell6kletei 6s mikort6l hat{lyosak. A triblSzatban elleniesyz6
szerepel p6nziigvi elleniesvz6 helvett. A szabilyzathoz nem csatolt6k a
pdrugazd|lkod6si i ogk<irokre vonatkoz6 felhatalmazilsokat megbiz6sokat.

Szamviteli politika 2016. 10. 01.-t6l A 2008. 05. l6-t6l hat6lytalan 4812001. (1I1.27.) korm6nyrendeletre hivatkozik.
A fed6lapon a szabdlyzat hatiilya kiterjed a Gcicseji Mfzeumra, viszont a
szabiiyzat tartalmi r6sze nem vonatkozik a Gricseii Mirzeumra.
A szab|lyzat 5.3 pontjriban rdgzitik a 200 ezer forint egyedi beszerz6si 6rt6k
alatti vagyoni drtdkti jogok, szellemi termdkek, trirgyi eszkdztik bekeriildsi
6rt6ke a haszndlatba v6telkor 6rt6kcs6kken6si leirrisk6nt egy risszegben
elsz6moland6. A szabdlyzat l. sz mell6klete szerint azlmmateriirlis javak 50
ezer Ft alatt egy risszegben leirhat6k. A k6t megdllapitrls ellentmonddst
tartalmaz.
.q.z AfA mentes es Af.A. kdteles tev6kenys6gek meghat6rozisival, 6s az
AFA etsz{mol{s eli drdsrendi 6vel a szab illy zat kies6szit6se sziiks6ses.

Eszkozok 6s forr6sok
6rt6ke l6s i szab 6ly zata

2019.01.01.-t6l A 201 4. 0 l. 0 I -t6l hat6lytalan 249 12000. Kormiinyrendeletre hivatkozik.

Sz6mlarend 2016.09.01.-tol A Sziimlarend az eredmdnyszemldletti bevdtelek krizdtt felsorolja a rendkiviili
eredmdnyszemldletri bevdteleket is, amely azonban 2016. 01. 01-tcil miir nem
rdsze a bev6teleknek. A Szrlmviteli tv. 161. g (3) bekezd6s6ben el6irtakkal
kieg6szit6se sziiks6ges:,,Az analitikus nyilvdntartdsoltnak szoros kapcsolatban
kell lenniilk afcikonyvi konyveldssel, ds a kettci kozOtt az drtdkadatok szdmszer'{i
eg,t ezt et d s dn ek I e het cis dgdt b i zt o s lt an i kel 1. "
A Sz{mlatiikrtit mell6kletk6nt nem csatolt6k.

Hdzipdnztilr
p 6nzkezel6si szab 6ly zat

2017 . 0l . 0l .-t6l A Gticseji Mtzeumra vonatkoz6an a p6nzt6ros, p6nztiros helyettes 6s

p6nzkezel6k megbizrlsrlt 6s felel6ss6gi nyilatkozat{t nem csatoltfk a
szab ily zat mell6kletek6nt.
A szabblyoz6s a 2018. 01. 13-161 hat6lytalan 1812009. MNB rendeletre
hivatkozik.
A k1szplnzes bev6telek kezel6s6nek elj5r6srendj6t a penzkezelo helyeken
ki6llitott bizonylat megnevez6s6vel, a k6szp6nzt6rol6snak 6s elsz6molSs6nak,
b ankszriLrnlSra tdrt6n6 fe lad6s6nak szab 6lyaival ki ke ll e g6 sziteni.
l. pontban ,,kritv6nyek, r6szv6nyek, k6rp6tl6si jegyek" nincsenek, nem is
lehetnek az intlzmenyek tulaidon6ban, igy ez akit5tel felesleges.

Banksz6mlap6nz
kezel6s6re vonatkoz6
szabhlyzat

2017 . 0t . 0l .-t6l A 2007.03. 0l-t6l hatdlytalan 23212001. (XII.I0.) 6s a 2010. 01. 0l-t6l
hatAlytalan 217 I 1998. (XII. 3 I . ) Korm6nyrendeletekre hivatkozik.
A bankk{rtya termindl Giicseji Mfizeumra vonatkoz6 hasznilatdnak
konkr6t szabilyaival ki kell eq6sziteni (ki riiszit, ki indit, ki kit helyettesit).
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Felesleges
vagyont5rgyak
hasznosit6s6nak 6s

selejtez6s6nek
szabillyzata

2016.09.01.-t6l A szabhlyzat IV. pontj6bar a ,,a jegyz1 6ltal kijel<ilt selejtez6si bizotts6g" -
szovegr6sz m6dosit6sa sziiks6ges, mivel a selejtez6si bizotts6g kijelol6se az

igazgat6 feladata.

Lelt6roz6si 6s

le ltrirk6 s zit6s i szab 6ly zat
2017 . 01 . 0l .-t6l

Bels6 ellen6rzdsi
k6zikonw

2020.01.01.-t6l

Onkrilts6g sz6mit6si
szabilyzat

2019.01.01-t6l Altal6nos meg6llapit6sokat rogzitettek a szabillyzatban, csak a kiadvilnyok 6s a

kdzdrdekri adatszolgdltatlshoz kapcsol6d6 kdlts6gtdritdshez tartalmaz
elsz6mol6 lapot, a toviibbi bevdteli dijak el6kalkulilci6jhhoz nem k6szitettek
kalkul6ci6s s6m6t.

Az alibbi szabiiyzatok a Gticseji Mrizeum tin6ll6 szabiiyzatai:
SZMSZ 2020.06. t5 Az intlzmlny alapit6s6nak id6pontjak6nt 1950-et rdgzitettdk, az Alapit6

Okiratban 1979. 12. 29. talillhato.
A 3.1. pontban a Kult. tv. 2001. X. 8-t6l hat|lytalan 32. paragrafusira
hivatkozik.
A 2.1 pontban a banksz6mlasz6mok felsorol6s6b6l hirinyoznak a 11751494-
539 I 1 887 6s a I I 749008- I 5433 I 14- I 0 I 40004 szdmi szilmllk.
A 2015. 06. 04-t6l hat6lytalan 1012002. (IV. 13.), a2018.01. 01-t6l hat6lytalan
211993. (I. 30.) 6s az 112000. (L14.) NKOM rendeletekre, valamint a2018.04.
1 0-t6l hatdlyt alan 49 6 I 20 I 6. (XI I. 2 8. ) Korm iinyren del etre hivatkozik.

Alapit6 okirat 2017.06. 15

Munkamegoszt6si
Meg6llapod6s

2020.02.25-€n
k6sziilt.

A meg6llapod6s 3.1. pontjrinak m6dosit6sa sztiks6ges: ,,A kotelezetts6gv6llal6s
drvdnyessdg6hez a KKGESZ vezetiSjdnek vagy az iitala megbizott szemdlynek
az ellenjegyz6se sziiks6ges." - p6nztgyi ellenjegyz6sre.

Uzemanyag elsz6mol6si
szab|lyzat

2017. 05. 01 Az :riltezdneny tulajdon6ban ldv6 gdpj6rmtivek miiszaki adataival tiirtdn6
kieg6szit6se sziiks6ges.

G<icseji Mirzeum
Munka- 6s Ugyrendie

2017.09. 15. M6dositdsa sziiks6ges, mivel a 2018. 01. 01{61 hat6lytalan29/2014. (IV. 10.)

EMMI rendeletre hivatkozik.
G. M. Miit6rgyv6s6rliis
szabdlyzata

2017.01.01 Hiilnyzikaszabdlyzatb6lazdtl6that6s6ginyilatkozatkovetelm6nye.

G. M. DigitalizSlilsi
strat6gia

2016.03

G. M. Kollektiv
Szerz6dds

2018.01.15

Bels6 szabiilyzat a G. M.
haszniilatiiban ldv6
mobiltelefonok
elsz6mol6s6r6l

2014. 07 . 0l .44. sz.

m6d.2020. 04.21.

G. M. Kikiildet6si
szabllyzata (benne van a
ktlfrldi kikiildet6s
szab6lya is!)

2017. 12.20.

G. M.Iratkezel6si
szabllyzata

2013.01.01

G. M. Cafeteria
szabiiyzata

2016.01.01

G. M. Szervezeti
integrit6st sdrtti
esem6nyek kezel6s6nek
eli616srendie

2017. 12.01 Hat6lyon kiviil helyez6se nem tort6nt meg. 2019. 01. 01-t6l a Bels6 kontroll
rendszer szabilyzat 3. sz6mu mell6kletdben tal6lhat6 meg a szabillyozis.

G. M. Az integr6lt
kock6zatkeze16si
szabhlyzat

2017.05.22. A hivatkozott 5012013. (IL 25.) Korm6nyrendelet hat5lya nem terjed ki az

int1zm1nyre.

G. M. Ellen6rz6si
nyomvonala

2017.05.22. Hat6lyon kivtil helyezdse nem tort6nt meg. 2019. 01. 0l-t6l a Bels6 kontroll
rendszer szabdlvzat2. sz6mi mell6klet6ben tal6lhat6 meq a szab6lyoz6s.
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G. M. Kdz6rdek[i adatok
me e ismer6s i szab 6ly zata

201'7.09.20

G. M. Kozz6t6teli
kdtelezettsdg
teljesit6s6nek
szab|lyozhsa

20t7.06.01

G. M. tulajdonirt kdpezl
eszkozcik magiin 6s

otthoni hivatali c6hi
haszn6lat6r6l

2017.05.01

Informatikai biztons6gi
szabAlyzat

2014.04.01

Informatikai Ment6si 6s

Katasztr6fa Terv
2016.09.28

Energia megtakarit6si
int6zked6si terv

2017

G. M. Etikai K6dexe 2017.05. l5
G. M. Adatv6delmi
szab|lyzata (GDPR)

2018.05.25

Anyag- 6s

eszkozgazdikodhsi,
beszerz6si szabdlyzat

2019.01.0l

G. M. Reprezent6ci6s
szabillyzata

2019.01.01

Bels6 kontroll rendszer
V. fejezete a Nyomon
ktivet6si rendszer
(Monitoring)
2.sz6mt mell6klete: a G.
M Gazdasdgi miiktid6si
folyamatainak
Ellen6rz6si
nyomvonala
3. szilmi mell6klete:
Szab illy zat a szervezeti
integritdst s6rt6
esem6nyekre vonatkoz6
bejelent6sek
fogadfsrir6l 6s

kivizsgdl6sdr6l

2019.01.01 A 2020 . 0 6. 2 0-t6 I hat6lytalan | 3 3 6 I 20 I 5 . korm6nyhat6 r ozatr a hivatkozik.
A Nyomon ktivet6si rendszer (Monitoring), nem tartalmazza teljes
m6rt6kben az Allamhriztartis6rt felel6s miniszter 6ltal k1zzltett
m6dszertani ritmutat6ban talilhat6 adattartalmat.
Az Ellenilrz0si nyomvonal csak a gazddlkodf si folyamatok at tartalmazza igy
nem tettek eleget a Bkr. 6. $ (3) bekezd6s6ben el6irtaknak: ,l kdltsigvetesi
szerv vezetdje koteles elkdsziteni 6s rendszeresen aktualizdlni a kbltsdgvetdsi
szerv ellencirzdsi nyomvonaldt, amely a k\lrcdgvetdsi szerv miikiidisi
folyamatainak szdveges, tdbldzatokkal vagy folyamatdbrdkkal szemldltetett
le[r'dsa, amely tartalmazza kiilonosen a felelcissdgi ds informdci6s szinteket ds

kap c s o I at o kat, i r dny it as i d s e I I en cirz ds i fo ly a m at o kat, I e h e t civ d t dv e az ok ny o m o n
kiivetdsdt ds utdlagos ellencjrzdsdt."- A jogszabdlyi eldirrlsnak megfelel6en a
szakmai miiktid6si folyamatokra is kell k6szfteni a az ellen6rz6si
nyomvonalat.

Az int6zm6ny rendelkezik a jogszabrllyokban el6irt, a ktinywezet6s 6s a beszdmoki-
k6szit6s rendj6t meghatriroz6 szimviteli politikfval 6s az ahhoz kapcsol6d6
szabiiyzatokkal, a fenti tfblizatban kifoefsolt szabilvzatok m6dositfsa sztiks6ees! A
szabillyzatokat iktatt6k, de a dolgozokkal val6 megismertetest nem dokument6ltek.

A Gocseji Mrizeum 6s a KKGESZ reszeriSl a gazdas6gi csoport dolgoz6inak munkak<iri
leirfsai tartalmailitk a dolgoz6k munkafolyamatainak leir6siit, valamint egyes ellenorz6si
feladatokat, sul azonban a i Mrizeum

ez6rtkiesdszit6stik sziiks6ges.

B. Ktilts6gvet6sek vizsgilata, a ktitelezetts6gvillalisok megalapozottsiga, nzok
elflirinyzattal val6 tisszhangi a, nyilv{ntartisa
B . 1 . Kolts 6gvet6s ek me Ealap ozotts 6g5nak v izs gilata
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munkakori leir6sai nem tartalmazt6k (kotelezetts6ev6llal6k. utalvinyoz6k. teljesit6st ieazol6k).



Megnevezis
2019. ivi

kdltsdgvetds
2019. ivi
teljesitis

2020.6vi
kiiltsdgetis

2020.06.30
Mddositott
eliiirdnyzot

2020.06.30
teljesitis

T6rv6ny szerinti illetm6nyek I 3586 I r373077 146075 146110 72505
9666 5782C6liuttat6s proiekt pr6mium 8000 24344 6666

K6szenl6t tigyelet helyettesit6si dii, tul6ra 4920 7930 2625 6552 3574
780 3826 3826 2186Jubileumi iutalom 808

B6ren kivtili ruttat6sok 0 29 0 0 0

40 0 0 0Ruh6zati kolts6gt6rit6s 0

Krizleked6si kolts6e t6rit6s 13 89 1479 2105 1795 529
4450 4426Szocirilis t6mogat6sok 0 0 0

Foelalkoztatottak eey6b szem6lyi iut. 531 497 51 I l5l 727
3201 886Ktils6 szem6lyi iuttat6sok 3274 6138 3201

Szem6lvi iuttatdsok tisszesen: 154783 178544 164549 177351 90615
29386 3r703 16530Munkaad6kat terhel6 i 6rul6kok: 31021 35664

K6szlet beszerz6s t2040 5800 1 0950 I 1350 2833

2741 2660 2660 2147Kommunik6ci6s szolg6ltat6s 16',73

Szole6ltat6si kiad6sok 89830 96017 71679 112869 58861

526 68Kiktildet6sek, rekl6m 6s propaganda 512 I 608 512

Kiilonf6le befiz. 6s eey6b doloei kiad. 29378 29108 24337 35000 19633
162405 83542Dologi kiad6sok tisszesen 133433 13s274 I 10138

Eev6b Miiktid6si c6hi kiaddsok 35403 20454 42212 43394 14873
14114 1970Beruh6z{sok 20699 18134 12936

Fehiiitisok 0 0 0 5000 0

388070 359221 433967 207530Ktilts6gvet6si kiadisok 375339

Megnevezds
2019. dvi

kiiltsigvetis
2019. evi
teljesitis

2020. ivi
kdltsigvetis

2020.06.30
M6dosftott
el6irdnvzat

2020.06.30
teljesltis

16177 9878 10123 9447Miik0d6si c6h[ tim. 6llamh. beliilr6l 0

Felhalmozf si c6hi tf moeatisok 0 4100 0 0 0

380 374K6szlet 6rt6kesit6s 250 712 280

Szols6ltat6sok ellen6rt6ke 152215 96830 132549 175254 69900
28463 18710Kisz6ml6zott AFA 20772 24431 12195

AFA visszat6rit6s 0 0 3631 5131 0

150 6Kamatbev6tel 150 32 150

Eev6b mtikdddsi bev6tel 0 0 0 I 0

Miiktid6si bev6tel tisszesen 173387 122005 148805 209979 88990

Miik. c6lri o6nzeszk6z 6tv6tel 0 196 0 150 150

Maradv6ny is6nybev6tel 52437 71057 12807 18662 18662
Belfoldi finansziroz6si bev6tel 149515 192s96 r87731 1 95053 104799
Finanszirozisi bev6telek: 201952 263653 200538 213715 123461
Bev6telek tisszesen 375339 406731 359221 433967 222042

I

A 2019. 6vi kolts6gvet6s 6s teljesit6se, valamint a 2020. 6vi eredeti es a 2020. 06. 30.-ai
m6dositott ES esitdsi adatok adatok: ezer Ft-bafi

2016-t6l az 6ves kolts6gvetds k6szit6sdnek id6szak6ban a szerzodo intezmeny - onhib6j6n kivtil
- csak regeszeti feltilriisra vonatkoz6 keretszerzod6ssekkel rendelkezett, amelyek konkr6t
szfrmoka! tervezhet6 cisszegeket, mennyis6geket, hatarid6ket nem tartalmaztak. A
konkr6tumokr6l t6rtdn5 megiillapod6sra, csak k6s6bb, az 6v sor6n, esetlegesen a munk6k
befejezds6t kovet6en kertilt sor, emiatt azintdzmdny napi mtikdd6sdnek r6g6szeti bevdtelekkel
trirt6n6 frnansziroziisa biztonsiigosan nem tervezheto, nem megalapozott, 6s nem teszi lehetov6
sem a mrikcid6st, sem a r6g6szettel kapcsolatos kiadrisokat is megel6legezo forr6sokkal val6
gazdhlkodhst. A 2019. 6vi ktilts6gvet6sben 66,8 milli6 Ft, a 2020. 6vi ktilts6gvet6sben 80,2
milli6 Ft szerepelt rrtewez6skor szerz6d6ssel al6 nem timasztott bev6tel"-k6nt.Fokozza a

neh6zs6geket, hogy a r6g6szeti feladatell6tris ktilts6geire alkalmazhat6 legmagasabb
hat6sigi 6rak megillapitott tisszege (68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 8. mell6klet6ben)
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viszont nem emelkedett, igy egyre jobban sziikiil LZ az tisszeg is, amelyet a r6g6szeti
tev6kenys6g bev6tel6nek ,,nyeres6g6b6l" az int6zm6ny mtiktidtet6s6re lehet forditani.

A Mrizeum Kollektiv szerzodesenek IV. szitmlf melldklet6benhatitroil6k meg a r6g6szeti
tev6kenys6ggel kapcsolatos bevdtelekbol szirmaz6 szem6lyi cdlf kifizet6sre fordithat6
cisszegek napi, h6tv6gi ill. szinal1kos arinyifi. 2019. 6v XI.-XII. h6 6s 2020. I-IV. h6ban
elvlgzett terepi munk6k ut6n kifizetett juttat6s <isszege 3.574 e Ft, mely k6szenl6t, tigyelet
helyettesit6s soron talillhato. A c6ljuttat6s, projekt pr6mium soron tal6lhat6 5.782 e Ft a

Kollektiv szerz6d6sben meghat6rozott egy6b b6rkieg6szit6sek 2019. december 6s 2020.l-Y.
havi risszesitett 6rt6ke. Szoci6lis t6mogat6sok soron talSlhat6 4.426 e Ft a 2020.I f6l6vben a
h6kozi kifizet6sek <isszeg6t mutatj a.

2020. I f6l6v6ben kifizett6k a rdgdszeti bev6telek ut6n a Kollektiv szerzod6s tV. pontj6ban
meghatirozott keresetkieg6szit6st, melynek j6ru16kkal egytitt sz6mitott 6rt6ke 2019. 07 . 01-12.
31. idoszakra 4.251 e Ft volt, 2020.01. 01-05. 31. idoszakra3.286 e Ft volt. A Kollektiv
szerz6d6sben meghatfrozott, adhat6 szem6lyi juttatisok kifizet6s6n6l fokozottabb
figyelemmel kell lenni a Kollektiv szerz6d6sben felt6telk6nt megfogalmazott stabil
p6nziigyi helyzet megl6t6nek el6zetes vizsg6latfra.

A Gcicseji Mrizeum 2016. evi zavartalan mrikrid6se drdekdbenZMJY Onkorm6nyzata 55.500
e Ft visszatdritendo t6mogatiist nyijtott. A bev6tel elmarad6sb6l eredo 2016. 6vi iltmeneti
forr6shi6ny kezel6se 6rdek6ben biztositott p6nzosszeget 2018-2020. kozdtt kellett volna a
Mirzeumnak visszatdrlesztenie, melyb6l 1 milli6 Ft-ot tudtak visszafizetni.
2Ol9.6vben Z}y'rJY Onkorm6nyzata 22.151 e Ft p5tfinansziroz6ssal biztositotta a Gocseji
Mirzeum 2019. 6vi mrikOddsdt. ZMJV Kdzgyril6se a Gcicseji Mrizeum reszere foly6sitott
kolcsontorleszt6s6nek 6tiitemez6s6t j6v6hagyta,igy a2020.6vben esed6kes torleszt6s cisszege

16.350 e Ft. A kolcsontrirlesztds osszege nagy m6rt6kben megterheli az intezmdny
kolts6gvet6s6t.
Az elobbi tdtelen kivtil az Egdb miikoddi kiaddsok sor eloir6nyzatitban szerepel a Kontakt
Hum6n Kft. fel6 fenn6ll6 5.000 eFttartozils visszafizet6se.
2020. szeptember l-6n a Gocseji Mtzeum aZMJY 6nkorm6nyzatar6sz6re 5 milli6 Ft tcirleszt6
r6szletet 6tutalt.
Az els6 f6l6ves adatok alapjfn a bev6telek a m6dosftott el6irfnyzathoz viszonyitva az
id6ardnyos 507"-ot meghaladtik, azonban a kiadisok elmaradtak az id6arinyos r6szt6l.

8.2. Kiadrlsokkal kapcsolatos kotelezettsdgv6llal6sok (szem6lyi, dologi) eloir{nyzatitnak
biztosit6sa, k<itelezetts6gv6llal6s-nyilv6ntart6s vezet6se

A2016-2019. 6vek krilts6gvet6s6nek teljesit6se a m6dositott eloirinyzathoz viszonyitva:
adatok ezer Ft-ban

Megnevez6s 2016.6v 2018.6v 2019.6v
teljesit6s

eFt
m.el6ir.

eFt
m.el6ir

eFt
m.el6ir.

eFt
teljesit6s

eFt
teljesit6s

eFt
Int6zm6ny tisszes bev6tele 256811 238406 312808 293344 456503 457355 427309 406731

Ebb6l: mrik6desi bevdtel 45248 32276 110424 90861 185466 186279 t428tt 122005

felhalmoz6si bev6tel 950 950 420 420 1900 1900

miik. c. t. rillamh. beliilrol 682t4 62908 214t2 21411 79941 79930 15949 16117

felh. c. t6m. ah. beltilr6l 1079 952 3450 3450 16646 16646 4100 4100

miik. c. 6tvett p6nzeszk. 205 205 I 1606 11706 5810 5960 796 796

felhalmoz6si c6hi 6tvett pe. 155 155 400 400 100 0 0 0

maradv5ny is6nybevdtele 30s07 30507 29731 29731 11332 11332 71057 71057

int6zm 6nyfi n anszir o zis I 10453 I 10453 I 35365 I 3s365 I 55308 I 55308 192596 192596
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256811 208675 312808 282022 4s6s03 386297 427309 388070

tu 109686 104548 137040 129648 177500 t6t2t8 184630 178544
36830 3566416k 32015 29995 32745 29993 38216 33770

73 898 50283 I 0653 I 931l1 187894 162474 I 55085 135274
t3s97 t3597 27216 22016 25465 20454

25677 6849 25299 1813330245 12882 22895 t5673

Az elmrilt n6gy 6vben a Gricseji Mfzeumnak 224.796 e Ft - az iisszes bevdtel 16%-a -
tilmogat6sokb6l Stvett pdnzeszkozbll, 434.691 e Ft - az tisszes bevetel 31%-a - miikciddi 6s

felhalmoz6si bev6telbisl,142.627 eFt - az \sszes bev,itel l}o%-a - maradv6ny ig6nybev6telb6l,
593.722eFt - az dsszes bevdtel 43ok-a - int1zrn5nyfinanszirozilsb6l szitrmazott.
2016-161 20l9-re az intlnnenyfinansziroz6s risszege 74oh-kal, 82.143e Ft-tal nott, a szem6lyi
jellegri kifizet6sek 6s j6rul6kai 59 o/o-kal,79.665 e Ft-tal emelkedtek. A dologi kiadSsok 6rt6ke
avizsgdlt id6szakban v6ltoz6an alakult. A r6g6szeti bev6tellel ar6nyosan emelkedett ar5glszeti
feladat ellfitilshhoz ig6nybe vett szolg6ltatSs 6rt6ke is, melyet dologi kiad6sk6nt k<inyveltek.

A vizsg6lt 6vekben az intezmenyn6l a pdnzmaradvdny jellemz6en a tirmogatirsi tisszegek
titrgy evet krivet6 6vre t<irt6n6 etvitel6b6l keletkezett, melyet a krivetkez6 ktilts6gvet6si 6vben
maradv6ny ig6nybev6telk6nt visszaterveztek.

A kotelezetts6gv6llal6s nyilv6ntartisht az illlanrhilz1tartas szdmvitel6r6l sz6l6 4/2013.
(I. 1 1 .) kormilnyrendelet 14. me1l6klet6nek IU4. pontja szerint az OrgarP programmal vezett6k.

C. A saj6t bev6telek alakul6sa, azok fieltirisira tett int6zked6sek, a ktivetel6sek
nyilv6ntartis 6nak szab{ly szeriis 6 ge

C.l. A sajiit bev6telek el6ir6sa, beszed6se, behajt6sa, bev6telez6se 6s elsz6moliisa

A id6szakban a mtik6d6si bevdtelek a kdvetkez6k szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban

2016.6vben - aztlj uni6s ciklus indul6si neh6zs6gei miatt - a Mrizeum r5g1szetikapacit6s6nak
lektit6se csak minim6lis m6rt6kben val6sult meg, amelynek krivetkeztbbenjelent6s dsszegri
bev6telkies6s keletkezett. A 2018.6vi magas <isszegti mrikrid6si bev6telt k<ivet6en 2019.6vben
visszaesett az 6rbev6tel 6rt6ke, melyet a fehijit6s miatti a jegybev6tel kies6s 6s a rdglszeti
munk6k csokken6se okozott.

D. A vagyon v6delme, 6sszerff hasznositisa

D. 1 . Eszko zbeszerz5sek, bev6telez6sek, 6tv6telek

Az int6zm6ny a befektetett eszktizeit 3 kiiltinbtiz6 tipusli nyilvfntartisi m6dszerrel
vezeti, a kis6rt6kii tirgyi eszktiztiket excel ti.},lizatban, a nagy6rt6kii eszktiztik egy rflsz6t

2019.

e

511 1,6 1974 11 627 0,4 712 0,6
21647 67,0 67425 74,2 145641 78,2 96830 79,4

Kozvetitett szols. ellen6rt6ke 0 0 0 0 0 0 0 0

6zott AFA 4962 15,4 16890 18,6 37880 20,3 24431 20,0
4832 15,0 4554 5,0 2064 I,l 0 0

Kamatbev6telek 23 0 l8 0 27 0 32 0

301 1,0 0 0 40 0 0 0

Mfi ktid6si bev6tel Osszesen 32276 100 90861 100 186279 100 122005 100
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dologi kiad6sok
eevdb mrikdddsi cdhi kia.
beruhizhs
felfiit6s

2016- Ev 2017- 6v 2018.6v

Megnevezds teliesit6s
eFt

megoszl.
o//o

teljesit€s
eFt

megoszl. teljesit6s
eFt

megoszl.
o//o

megoszl.
o//o

K6szlet6rt6kesit6s
Szols:lltatdsok ellen6rt6ke

AFA visszat6rit6s

Esvdb miikdd6si bevdtelek



az Organ P rendszerben, egy rilsz6t a Sfffr programban tartjik nyilvSn. Ttibb eszktiz
eset6ben a kett6s nyilvfntartis is fenn 6ll, mivel mir az Organ P rendszerbe is rtigzitett6k,
azonban m6g a Sffiflr programban is megtal6lhat6. A Srifir nyilvrintartisban ttibb eszktiz
eset6ben az azonosit6 adatok hiinyoztak.
A 2017. evi ut6ellen6rz6s meg6llapitiisaira a 2018. 01. 09-6n k6szitett int6zked6si terv 3.
pond6ban int6zkedesk6nt a ktivetkezot rcigzftettdk: ,,A tttrgyi eszkdz analitika teljeskrini
felvitele az Organ P rendszerbe, a megkiv6nt adattartalommal.", hat6rid6nek 2018.08. 31-et
jeloltek meg.
2020. jfnius 30-6ig az eszkdzdk felvitele az egys6ges az Organ P rendszerbe - az
tllamhiutart6s sz6mviteldrol sz6l6 412013. (I. 11.) kormrinyrendelet 14. mell6klet6nek VIyl.
pontj6ban el6irt adatokkal - nem ttirt6nt meg, mely jelentds vagyonv6detmi kockizatot
jelent.

A ,,beruh6z6s" elnevezdsti mdrlegsoron talllhat6 8.969.720,- Ft ut6lagos aktivSl6sa
megtrirt6nt, a 775.leltdri sz6mon - azizembe helyez6s dStuma 2010. 02.26. - ,,tiNTSZ 6pi)let
4. emelet" elnevezlssel 2.107.614,- Ft brutt6 6rt6kkel, valamint a 776.lelt6ri szhmon - az
tizembe helyez6s d6tuma 2010. 05. 10. - ,,.,{NTSZ udvari epi)let" elnevez6ssel 6.783.506,-Ft
brutt6 6rt6kkel a Gocseji Mirzeum ingatlan nyilvrintart6sfban rogzitettek a b6rbe vett ingatlanon
elvtgzettberuhhzdst

A Mrizeum tfugyi eszkcizeinek saj6t haszniiatra tdrtdno etv6teldt 6s visszaad6s6t a bels6
szab iiy o ztts nak me g fe I e I o en do kument iiltiik.

Az immateri6lis javak, tirgyi eszkozok 6llom6nyfnak alakul6sitr6l20lT-2019. 6vekben
adatok ezer Ft-ban

2Ol7.6vben ZMJY 6nkorm6nyzatt6l t6rit6s mentesen 6tvett6k a volt AVH 6piilet6t 6s

berendez6seit, valamint a V6g6hid utcai 6ptiletet 6s 6pitm6nyt. Kett6 darab g6pj6rmrivet,
mtitargyakat 6 s ki s6rt6kri eszkdzciket v6srlro ltak.
2018. 6vben Zly'rJY 6nkorm6nyzatt6l t6rit6s mentesen 6tvett6k a Gocseji Falumrizeum

foldteriilet6t. R6g6szeti m6romtiszert, f6nym6sol6t, mrit6rgyakat, sz6mitSstechnikai eszkrizoket
6s kis6rt6kt tir gy i eszk<izriket v6s6roltak.

Megnevez6s

2011. 2018.6v 2019.6v

Imm
javak

G6pek,
berend.

Jarmu-
vek

Immat
javak

Ingatla-
nok 6s

vagyoni
6rt6kii
jogok

G6pek,
berend.

Jarmu-
vek

Immat
javak

Ingatla-
nok 6s

vagyoni
6rt6kfi
josok

G6pek,
berend.
j6rmii-

vek

T6rgy 6vi brutt6 nyit6 18745 443417 171412 18745 494404 181876 16370 567485 172658
Beszerz6s, beruh6z6s 12430 8354 3175 l 1897
T6rit6s mentes 6tv6tel 50987 6100 7308 I 2050
Vagyonkezeldsbe v6tel 46441
Egy6b noveked6s. s808 8053 28t61 17417
Hi6ny, seleitez6s 237 5 6573
Ert6kesitds l06l I
T6rit6smentes 6tadas 388
Vasyonkezel6i ioe vvdt. 46441
Egy6b csokkends 5808 8066 8053 27318 17417
Brutt6 6rtek 18745 494404 181876 16370 567485 172658 19545 568328 186605
Nett6 6rt6k 30 403019 30948 343 5 46653 I 28291 2888 460147 30584
..0"-ra leirt eszkdz 6rt. I 7300 1056 137826 16221 I 056 124189 16370 t2t5 131428
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2019. 6vben ZMJY Onkorm6nyzat6t6l szint6n t6rit6s mentesen vettek at a Gcicseji
Falumrizeumhoz tartoz6 foldteriiletet 6s egy G6briel J6zsef festm6nyt. Dr6n k6sztil6ket,
sz6mit6stechnikai eszkozoket, g6pkocsit 6s kisdrtdkti titrgyi eszkdzdket v6s6roltak.
D -2 . L elthro z 6sok, s el ej tez6 s ek e szko zhaszno s itiis

Selejtez6s
2018. 6vben al89ll20l8. iktat6 sz6mri selejtez6st 5 f6b6l 6116 selejtezdsi bizottsdgvegezte (a

szabilyzatban 3 fo szerepel). A selejtezett eszk<izokbrutt6 6rt6k 8.948 .223,- Ft volt, nett6 6rt6ke
0 Ft. A selejtez6shez sziiks6ges szakv6lem6nyeket a dokumenticiohoz csatolt6k. A selejtezett
eszkozoket ittadtik a Pusk6s Tivadar Trivkozl6si Technikum r6sz6re.

Leltixozis
2019. december 31-ei fordul6 nappal 2020. januir 3-t6l janu6r 24-ig teledo id6szakban
leltfirozitst vegeztek az intdnn6nyn6l. Aleltitroz6k 6s lelt6rellen6rcik megbfz6sait elkdszftettdk.
Aleltitroztrsi dokument6ci6 ellenorzesendl a kcivetkezoket 6llapitottam meg:

eszkcizok nyilvrlntart6siit 3 ktilcinbrizo rendszerben vegzlk, ezert a lelt6rfvek

teljeskonis6g6nek biztosit6sa miatt elengedhetetlen lett volna szigoru szdmadiisri

bizonylatk6nt t6rt6no kezeldse,

d6tum6val, azonban a leltirfelv6teli ivek nyomtatisinak dituma (pl.:2020. 02.20.)

- amelyet szabilytalanul kifesteffek - j6val k6s6bbi id6pontot mutat, iev a tollal
rifrt kor{bbi id6pontban nem ttirt6nhetett mee a hitelesit6 al6ir{s.

lelt6rfelv6teli ivekr6l ttibb eszktiz eset6ben hiinyoztak az azonosit6 adatok (pl.:

13l2-Z-l16 Litncfirdsz, 1312-Z-120 Motoroskasza), igy az azonosit6s nem

val6sulhatott meg,

leltfra. xlsx" elnevez6sii eszktiz felsorolist (29 oldalon) alelthrozisi dokument6ci6
nem tartalmtzta,

ottani eszkozrik nagy rlszdt mennyis6gi felv6tellel nem tudt6k lelt6rozni. Azonban az

eszkozoket, melyeket 6tvittek magukkal haszndlatra a b6relt 6piiletbe, szint6n nem

lelthroztitk, a tobbi eszkoz eset6ben pedig a nyilv6ntart6ssal val6 egyeztet6st sem

vegeztekel. Az 1001 szimri Gticseji Mfzeum leltirktirzetben takilhat6 eszkbztikrdl

semmilyen dokumentici6t nem csatoltak, ezzel nem teffek eleget a leltfrozisi
titemtervben is megfogalmazott teljesktiriis6gnek: ..A leltdrozds az intdzmdn:t

ke z e I d s d b e n I dv 6 v qlqm e nny i v aw o nt dr xyr a ki t e r i e d. ",

leltfrfelv6teli iven dokumentfltik a lelt6rozist : a lll4-Z3l rlgi lelt6ri

sz6mon, 6s a -3. rij leltrlri sz6mon Windows 7 elnevezesri eszkciz, a 6555 r6gi lelt6ri

sz6mon es a 19. fj leltrlri szim Falumfizeum Gardzs dpillete elnevez6sri eszkoz) ,

befektetett eszktiz 6rt6ket, mivel az OrganP programmal nyilvintartott eszktiztik
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leltfrozisi dokumentici6jiban 6rt6k adat nem szerepelt, a Sifir programb6l
kinyomtatott lelt6rfelv6teli iv pedig tisszesitett 6rt6ket nem tartalmazott.

A fentiek qiatt a leltiroz6s lebonyolitisa 6s dokument6lisa nem felelt mes a
Szimviteli ttirv6nv 69. Q-riban el6irtaknak: ,,A kcinyvek tizleti 6v v6gi zirhsbhoz, a

besz6mol6 elk6szit6s6hez, a m6rleg t6teleinek alifi6maszt6s6hoz olyan lelt6rt kell
ossze6llitani 6s e torvdny el6ir6sai szerint megorizni, amely tdtelesen, ellen6rizhet6 m6don
tartalmazza - az (5) bekezd6s figyelembev6tel6vel - a villalkoz6nak a m6rleg
fordul6napirln megl6v6 eszktizeit 6s forrSsait mennyis6gben 6s 6rt6kben."

E. A 2018. 6s 2019. 6vi beszimol6 kimunkilfsinak szabilyszerfis6ge, vakidisfga
E. 1 . BeszSmol6k megalapozottsiiga, fokonyv, analitika/lelt6r 6s m6rleg egyez6s6ge

ESZK6Z6K 2016.
6v

2017.
6v

2018.6v
ev

FORRASOK
2017.

6v
2018.

6v
2019.6v

Immateridlis iavak I 605 30 3 2888
Nemzeti vagyon
Indul6skori 6rt6ke

62044s 620445 620445 620445

Ingatlanok 363421 403019 466531 460147
Nemzeti vagyon
v6ltoz6sai

-17366 35247 105944 105944

G6pek, berendez6sek,
felszereldsek, jilrm. 20903 30948 28292 30584

Egy6b
indul6s kori
vhltozisai

eszkdzdk
6rt6ke 6s 392s7 39257 39257 39257

Beruh6zdsok 8969 889 I 889 I 899 1
Felhalmozott
eredm6ny

-196105 -261076 -291996 -212169

Tdrgi eszkiiztik 393293 442858 5037 I 3 499622
M6rleg szerinti
eredm6ny

-64971 -36920 25227 -48050

Nemzeti vagyonba
tartoz6 befektetett
eszkdziik

394898 442888 503717 s02s10 Sajdt t6ke 381260 396953 492877 444827

K6szletek 15409 11042 11634 13268
Kolts6gvet6si 6vben
esed6kes k.

I 100 I 0063 8626 8615

Plrztir 123 168 154 196
Kolts6gvet6si 6vet
kriv. 6v. es. kcit.

55500 73927 87429 8034 I

Elszrlrnol. sz6ml6k 33589 15184 74985 21441
elsz6mol6sok
Kot. jell. saj6tos

I 309 l 309 1309 0

P6nzeszktiztik tissz. 33712 15352 75140 21637 Ktitelezetts6eek s7909 85299 97364 88957
Kiivetel6sek 5100 32638 15724 13905
Egy6b sajdtos
eszkiiz oldali elszrim.

0 0 -2773 0

Aktiv id6beli
elhatdroldsok

0 0 0 0
Passziv iddbeli
elhatirol6sok 9950 19668 13201 17536

Eszkiiziik tisszesen 449119 501920 603442 551320 Forr{sok iisszesen 449119 501920 603442 551320

Azin adatai a t id6szakban adatok ezer Ft-ban

A vizsgilat alkalmival a 2018. 6s 2019. 6vi int6zm6nyi ktilts6gvet6si beszimol6k
ellen6rz6sekor megillapitottam, hogy az analitika a f6ktinyvi ktinyvel6ssel - a 2018. 6vi
k6szlet 6rt6k kiv6tel6vel - egyez6s6get mutatott.

A m6rlegt6telek alitimasztisinak vizsgrilatakor a ktivetkez6 megillapitfsok sziilettek:
- a 2018. 6vi m6rlegben 11.634 .092,- Ft k6szlet6rt6k talilhat6 az analitikribanll.537.727,-

Ft, a kiiltinbdzet96.365,- Ft volt,
- a2019. leltirozisi dokumentici6 a befekteteff eszktiztik 6rt6k6t nem timasztotta al6,
- a2019.6vi m6rlegben a Nemzeti vagyon viltozrisai sor 6rt6ke megegyezikru el6z6 6vi

6rt6kkel, annak ellen6re, hogy ZMJV Onkormrlnyzata 842.773r- ingatlant adott it az
int6zm6ny r6sz6re. Az <inkorminyzat 6s int6zm6nye krizotti ingatlan 6tadils-6tv6tele nem

t4

2019. 2016.
ev



sz6molhat6 el t6rit6s n6lkiili 6tad6sk6nt a k<inyvekben, mert az igylet nem eredmenyez
viitozitst az eszkoz tulajdonjogdban, az ingatlan tov6bbra is az onkorminyzat vagyon6nak
rdszet kepezl ennek megfeleloen az eszktiz iltad,irsirt 6s 6tv6tel6t eredm6nysemlegesen, a
412. Nemzeti vagyon vflltozisa ktinyviteli szrlmlival szemben kell elszfmolni vagyon
6tadist,

- a m6rlegben a halasztott eredm6nyszeml6letii bev6telek ktiztitt kellett volna ktinywelni
a timogatisb6l megval6sult beruhizisok tisszeg6t - a vizsgilt 2018. 6vi beszimol6ban
3.982 e Ft, 2019. 6vben 11.388 e Ft volt a t{mogatisi tisszegb6l megvalt6sult beruhfz6s
tisszege - az Ahsz. 14. S (14) bekezd6s6ben el6irtaknak megfelellenz ,,A mdrlegben a
halasztott eredmdnyszemldletii bevdtelek kozAtt az Szt. 45. S 0) ds (2) bekezddse szerintieket
kell kimutatni azzal, hogt az Szt. 45. $ (l) bekezdes a) pontja szerinti fejlesztdsi cdlra kapott
tdmogatdson afelhalmozdsi cdlil tdmogatdsok eredmdnyszemldletii bevdteleit kell drteni, illetve
meg kell sztintetni a halasztott eredmdnyszemldletti bevdtelt a tdmogatds visszafizetdsdnek
elszdmoldsakor is. "

F. A bizonylati rend- 6s okminyfegyelem helyzete

A vizsg6lt id6szakon beltil t6telesen ellenSri^em - 2018. 6vben (1 fo), 2019.6vben (2 fo) 6s

2020.6vben (2 t6) - akifrzetett jubileumi jutalmak meg6llapitilsbt,kifizet6s6t. A besz6mitott
jogviszonyok 6s a jutalom risszeg6nek megrillapit6sakor a jogszabiiyi el6ir6soknak
megfelel6en jdrtak el. A vizsg5,lt szem6lyi anyagokban a jogviszony igazolilsok, bizonyitvhny
m6solatok, erkolcsi bizonyitvhnyok 6s munkak<iri leir6sok rendelkez6sre 6lltak. A p6tl6kokat
6s a munk6ltat6i b6relemeket hathrozott id6re (koltsdgvetdsi dvre) 6llapitottiik meg.

Az int6zmdny g6pj6rmriveinek tizemanyag felhasmril6sdt a belso szab6lyoz6snak
megfelel6en ellenorzik.

A szigoru sz6mad6sri bizonylatokrol vezetett nyilv6ntartLs az elszimoltatiist biztositotta, a
nyilv6ntart6s szerinti a t6nyleges k6szlet mennyis6ggel megegyezett.

A 2020. I-V. h6ban elszimolt vhltoz6b6r 6s keresetkieg6szit6s alapbizonylatainak
v izsgiiattko r a ktivetkezdt fllapitottam m eg:

o A tfltfra elrendel6s6t ktivet6en t ktitelezeffs6gvillalis 6s annak p6nziigyi
ellenjegyz6se, tovibbi teljesit6sigazolisa nem ttirt6nt meg.

o A r6g6szeti terepb6r elszimolisinii a szimfejt6s alapbizonylatin ttibb esetben
szabilytalanul j avitottak 6s a javitf snak megfelelden szimfejtettek

o A 2020. 6vi r6g6szeti bev6telek utin a Kollektiv szerz6d6s IV. pontjriban
meghatirozott keresetkieg6szit6s ktitelezeffs6gvillalfsi bizonylat6n az igazgat6
sajit r6sz6re villalt ktitelezetts6get, illetve a KKGESZ igazgat6ia a sajit r6sz6re
ttirt6n6 keresetkieg6szft6s tisszeg6t p6nztigyileg ellenjegyezte (tisszef6rhetetlen
helyzetek).

o A 2020. 6vi r6g6szeti bev6telek utfn 
^ Koltektiv szerz6d6s IV. pontjrlban

meghatrlrozott keresetkieg6szft6s elszimolisinak teljesit6sigazolisa nem ttirt6nt
meg.

F. 1. A banksz6mlaplnz 6s a k6szp6nzkezeleseben a vonatkoz6 elofr6sok 6rvdnyestilnek-e
A 2020. 6v m6rcius havi banki, 6s pdnztirt', bizonylatokat vizsgdlva, a rendszert - az al6bbi
kiv6telekt6l eltekintve - megfelelSnek talSltam. A bankbizonylatok mindegyik6hez csatoltak
utalviinyrendeletet, a banki utaliisok cisszesftojdt kinyomtattilk, al6irt6k A bizonylatokat j6l
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felszerelve, id6rendben elrendezve t6rolt6k. A teljesit6sigazolilsrahasznilltbelyegzo szcivege

megfelelt a jogszabtiyi eloir6snak.
A bizonylatok ellen6rzilsfihez kapcsol6d6an az alihbi megillapitr[sokat tettem:

szabiiyzat 2.3 pontjdban rogzitett6k, hogy ,,Az int1zm6ny - a bev6telek jellege 6s volumene

miatt - nem kiv6n elni azzal a jogszabitly 6ltal adott lehetos6ggel, hogy a bev6telek

me ghat6ro zott 16 sz6re telj e sit6 si g azoltsi kcitel ezettsd get irj on e 16. ",

kiad6si plnzthrbizonylat 2020.03.31. a 0194112018o- szitmla Elastic Kft.
2o20.O3.31.Gumikesztti v6sdrliis 34. 965,-Ft, a 3280 kiad6si pdnztitrbizonylat 2020.03.24.

52020100723 szimu szhmla 2020.03.24. Start Up Kft. 5500,- Nyomtat6 toner, 2020. 03. 24.

kelt 52020100725 szimiszirmla Start Up Kft. AMD Ryzen 7 konfigurhci6 431.000,- Ft, a
szitmlln az eszkoz 6tv6tel6t 6s nyilvrintart6sba v6tel6t nem rrigzitett6k) Szfmviteli tv. 167. S

(1) bekezd6se a ktivetkezdk szerint rendelkezik: ,,A kdnywiteli elszdmoldst kdzvetlenill

aldtdmasztd bizonylat dltaldnos alaki ds tartalmi kelldkei a kovetkezdk: a) a bizonylat
megnevezdse ds sorszdma vagy eg,,eb mds azonos{t6ja; b) a bizonylatot kidll{td gazddlkod6
(ezen belill a szervezeti egyseg) megjeldlese; c) a gazdasdgi miiveletet elrendel6 szemdly vagt
szeryezet megjelol1se, az utalvdnyoz| ds a rendelkezds vdgrehajtdsdt igazoli szemdly, valamint
a szervezettril fiiggcien qz ellendr aldirdsa; a kdszletmozgtisok bizonvlatain ds a odnzkezelLsi

bizon:tlatokon sz dtvev6, az ellenry)uqtdkon a befizetd ald[rdsa:",

nyilatkozatot kittilttitte, azonban a szerz6d6s adattartalma teljes m6rt6kben nem felel meg

az Avr. 50. $ (1) bekezd6s6ben el6irtaknak: ,,A megkdtdtt visszterhes szerzdddsnek, odott

megbizasnak, megrendeldsnek, vagt mds hasonl| visszterhes magdniogi kritelem lrasba foglaldsdt
tartalmazd okiratnak az altqlanos adatokon, fekdteleken tillmenden tartalmqznia kell: a) a szakmai,

m{iszaki teliesitds mennyistigi ds minrisdgi jellemzdinek meghatarozasdt, hataridejit, b) a kifizetendri

dsszeget vagl a szamlazds alapjdul szolgal| egts,lgdrat, a penzilgti teljes{tes devizanemit, mddiat 6s

fek,iteteit, c) a kifizetds hataridejdt, tdbb ,!v ekiirdnyzatai terhdre vdllalt kotelezettsdg esetdn dvenkdnti

iltemezdsben, es d) a penztigyi ellenjeg,tzds tdnydt ds a pdnzilgyi ellenjegtzci keltezdssel elldtott
aldirdsdt.(ta) Jogi szemdllyel, jogi szemdlyisdggel nem rendelkezd szervezettel kotott visszterhes

szerzddds esetdn az (L bekezdds szerinti okiratnak az (l) bekezd,lsben meghatdrozottakon tul
tartalmaznia kell a szervezet kdppiselfiiinek nvilatkozatdt arra vonatkozdan. hosv titldthatd

szervezetnek mindsiil.". A megktittitt szerz6d6sek nem tartalmaztik i szervezet

k6pvisel6i6nek nvilatkozatft arra vonatkozrian, hogy 6tl6that6 szervezetnek min6siil.
illetve. a szerzdd6sben nem utaltak arra. hogv a nvilatkozat a szerzdd6s mell6klet6t
k6pezte.

b,!rlet,!rdl, valamint elidegenitdst)lcrril szdl6 ZMJVK 57/2007. (XI 28 ) dnkormanyzati

rendeletdnek mell6k1et6ben 201 8. XII. 1 4-6ve1 rogzitett6k , azonban a lakis b6rleti dij 6t nem

a vonatkoz6 rendelet szerint illapitoffak meg. A b6rleti dij helyes osszege 27.736,- Ft/h6 lett
volna, a szitmlSzott 13.787,- Ft helyett.
A fenti rendelet 44. $ szerint: ,,Kdltsdgelven, tovdbbd piaci alapon tortdnd bdrbeadds esetdn

lakdsbdrleti szerzddds csak akkor kdthet6, ha a kijelAh bdrlci az adott lakds lakbdrdnek

hltszeres,lvel azonos osszegfi |vadekot meglizet ", a lakds bdrldjdnek k6t havi b6rleti dijnak

megfelelo 6vad6kot be kell fizetnie az int6zm6nv sz5m16j6ra.

szakv6lem6nyek alapjin - a javitisa nem volt gazdasigos. A e6piirmiivek 6rt6kesit6se
4t2013.

bekezd6s6ben eldirtakat - uAz onkorm6nyzati vagyon
ifinthf.r;ilsdra els6sorban pillyirilatds keret6ben kertilhet

hasznositris 6ra 6s tulaj donj og6nak

sor. Az <inkorminyzati vagyon
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hasznositris6r6l 6s tulajdonjogrlnak 6truhizhsdrol a hat6skor gyakorl6ja dont - ha jogszab6ly
eltdroen nem rendelkezik - az alilbbiakban meghat6rozott szabllyok szerint:

1. Ing6 vagyon eset6n:
a) 500 ezer forint egyedi brutt6 forgalmi 6rt6kig a vagyongazdiikod6 phlyaztatils

n6lkiil is elj6rhat,
b) 500 ezer forint egyedi brutt6 forgalmi 6rt6k felett a vagyongazd6lkod6 nyilv6nos

(indokolt esetben zartkori) piiy6*.atds keretdben j ar el." - mivel a s6pi6rmii
6rt6kesit6sn6l pilviztatisi eli6ris nem ttirt6nt.

A Gticseji Mrlzeum honlapja tartalmazza a 2011. 6vi CXII. ttirv6ny 1. szfmri
mell6klet6ben el6irt adattartalmat, azonban az adatok aktualiz6lisit el kell v6sezni!

G. bels6 kontrollrendszer kialakitisa (kontrollkrirnyezet, kontrolltev6kenys6gek,kock|zat
kezel6s, inform6ci6 6s kommunik6ci6, monitoring)
G. l. A bels6 kontrollrendszer
A belso kontrollrendszer esetlegesen nem megfelel6 kialakit6sa kockdzatot jelenthet az
intezmdny tev6kenysdgeinek szabiiyszeri, gazdasdgos, hatdkony 6s eredmdnyes v6grehajt6sa
sor6n. A belso kontrollrendszer 6t elemb6l (kontrollkomyezet, kock6zatkezel6s,
kontrolltev6kenys6gek, informiici6 6s kommunik6ci6, monitoring) 6ptil fel.

A Gocseji Mrizeum vezetiSle- a vonatkoz6 jogszab6lyoknak megfelel6en a bels6
kontrollrendszerrel kapcsolatos eloirdsoknak az alihbiak szerint tett eleget:

Kontrollkti rny ezet tekintet6ben :

Az int6zm6nyi szervezeten beltil j6l kdrtilhat6rolt volt a felel6ssdgi krirrik meghatdrozdsa,
mriktidtet6se, a vezetok tiszt6ban voltak a c6lokkal es az azok e16r6s6t segito eszk<iz<jkkel.
Az intezm6ny rendelkezik a jogszabttlyokban el6irt szabiiyzato?*al, n6hriny szabilyzat
m6dosit6sa sztiks6ges.
A vizsg6lt munkakori leir6sok tartalmazthk a munkafolyamatokat 6s az ellenorzdsi feladatokat,
a Gdcseji Mfzeum dolgoz6inak munkakriri leirSsdt ki kell eglsziteni az operativ jogkdrdkkel.
Az ellen6rz6si nyomvonal szabdlyzat csak a gazddlkodirsi folyamatokat tartalmazza, az
int6zm6ny szakmai miiktid6si folyamatleirisaival kieg6szit6se sztiks6ges.
Kiemelt figyelmet indokolt forditani a kulcsemberek azonosftisira (vezetS 6s helyettesei,
gazdasigi dolgoz6k 6s a szakszemllyzet) 6s a helyettesit6si k6pess6g megteremt6s6vel a
kulcsember kockizat cstikkent6s6re.

Kockizatkezel6s tekintet6ben :

Az int6zm6ny miiktid6s6t jellemz6 legielentdsebb kockrizat a likviditis fenntartisa, a
felvett ktilcstintik visszafizet6se. A kockrizatok elemz6se nem val6sult meg. A
kockiizatkezel6s folyamata a belsti ellenorz6s tervezdsekor 1ll. az ut6vizsg6latok alkalmdval
6ttekint6sre kertil.
A csaliisra, korrupci6ra utal6 jelek kiszrir6se a kock6zatelemz6s 6s a bels6 ellen6rz6s kiemelt
tertileteit klpezik.

Kontrolltev6kenys6gek tekintet6ben :

Kontroll strat6gi6k 6s m6dszerek alkalmaziisa tekintet6ben avezetoi ellen6rz6s, a folyamatba
6pitett 6s a bels6 ellenorzds 2019. 6r,t6l mtikcidik az intlzmenyen beltil. Feladatkrirok
szltviias^asa, a ,,n6gy szem" elv6nek 6rv6nyesit6se a szab6lyozis 6s a gyakorlat szintj6n is
megtort6nt.

Informici6 6s kommunik6ci6 tekintet6ben:
Az intdzm6nyben kialakitott informici6s 6s kommunik6ci6s rendszer biztositja, hogy a
megfelel<i inform6ci6k a megfelel<i idoben eljussanak azdrintettvezetohdz,illetve szemllyhez.
A besziimoliisi rendszer mtikcidik az intezmlnyen beltil. Az iktat6si rendszer megfeleld.
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AhiSnyossigok, szab6lytalans6gok, komrpci6 jelent6s6nek elj6r6srendjek6nt ,,A szewezeti

integrit6st s6rt6 esem6nyekre vonatkoz6 bejelent6sek fogad6s6r6l 6s kivizsg6l6shr6l sz6l6

szabillyzat" rendelkez6sre 611t. A szeryezeti integritist s6rt6 esem6nyeket dokumentilni
kell.

Nyomon ktivet6si rendszer (monitoring) tekintet6ben:
A szewezeti c6lok megval6sitiis6nak monitoringia avezetoi 6rtekezleteken 6s a besz6moltat6si

rendszeren kereszttil 6rv6nyestilt. A szervezeti c6lok el6r6s6t szolg6l6 feladatok teljesit6s6nek

m6r6s6re mutat6sz6mok rendelkez6sre 6l1nak, a statisztikai adatokat folyamatosan figyelemmel
kis6rik.
A belso kontrollok 6rt6kel6se a mtikod6si folyamatokba 6pitett folyamatos monitoring rendszer

r6v6n (operativ folyamatba dpftett ellenorzds, napi-heti beszSmoltat5s), a belso ellenorzls,6s a
ktilso ellen6rz6sek fejleszt6si javaslatai alapjitn val6sul meg. A kiilso v6llalkoz6kdnt
alkalmazott belso ellenor az intdzm6ny belso kontrollrendszere mtik<id6s6nek 6rt6kel6s6t

legal6bb 6vente egyszer elvdgzi. A bels6 ellenor 2019. 6vben a Gocseji Mrizeum 2018. 6vi 6s

2019. elso fdl6vi regeszetitev6kenysdgdnek szabtlyszerisdgi ellenorzes6tvlgezte el, 5ltal6nos

meg6llapit6sokat rogzitve. A 2020.6vre vonatkoz6 belso ellen6rzesi megbiz6si szerzoddst

2020.07. 10-6n alitirtdk,melynek tfrgya azint6zm6ny 2018-2019. 6vi koltoz6s6vel kapcsolatos

mtit6rgy 6s egy6b anyagmozgat6s, valamint a gytijtemdnyi revizio dokument6lilsa,penztigyi 6s

szab6lyoss6gi megfelel6s ellen6rz6se.

H. A 2018. 6vi ut6vizsgilat utriellen6rz6se

l. A hidnyzo szabiiyzatok elk6szit6se, a megl6vo szabtiyzatok folyamatos aktualizililsa,
valamint a munkakriri leirSsok kieg6szit6se az operativ gazdiikodttsi jogositv6nyokkal

megval6sult-e? A hi6nyz6 szabiiyzatokat elk6szitett6k, azonban ttibb szabilyzat eset6ben

a m6dositis elmaradt. A Gticseji Mrlzeum dolgoz6inak munkaktiri leirisa jelenleg sem

tar talmazzt az op er a;tiv gazd 6lkod 6s i j o gosults 6 gokat.
A 2019. 6vre vonatkoz6 - KKGESZ-szel megkotott - munkamegoszt5si meg6llapod6s 3.

oldal6n, a 3. pontban tal6lhat6 operativ gazd|lkodhsi jogkorok gyakorl6s6nak szabflyozhsii - a
vonatkoz6 Avr. szoveglhez - igazitottdk-e? Igen, a 3.1. pont kiv6tel6vel2 ,,4
kdtelezetts,|gvdllalds drvdnyessdgdhez a KKGESZ vezetdjdnek vag/ az dltala megbizott

szemilynek az ellenjegyztise szill<seges." - p6nztigyi ellenjegyz6sre ttirt6n6 mridositisa
sziiks6ges.
2. A teljesitdsigazol6sra haszn6lt belyegzo szovegdt m6dositottitk-e az Avr. 57. $ (1) bekezd6s

eloirilsainak megfeleloen? I gen

3. A 2016-t6l eloirt 6tl6that6s6gi nyilatkozat szabiiyait alkalmailitk-e a beszerzlsekn6l,

szolgiitatirsoknil (Avr.50. $ (1a))? A visszterhes szerzod6sek (szolg6ltatiist 6s

ellenszolgSltat6st :artalmazb szerzod6sek) eset6ben azintezmeny eloir6nyzataiterhdre t6rtdno

kifizet6shez az Nrtv. erej6n6l fogva nem 6tl6thatb szervezetnek minostil6 jogi szem6lyek vagy

jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 szervezetek az itlithat6srlgukr6l nyilatkoztak-e? Igen a
vizsgilt szerz6d6sek eset6ben az 6tl6tbat6sigi nyilatkozat rendelkez6sre 6llt, azonban a

szerz6d6sek teljes m6rt6kben nem tartalmaztik a Avr. 57. $ (1) bekezd6s6ben el6irt
adattartalmat.
4. Az int6zm6nynel tov6bbra is megoldatlan a vid6ki onkorm6nyzatok (Sojtdr, Zalalovo)

tertilet6n l6vo ingatlanok tulajdonjog6nak 6s nyilviintarttsinak rendez6se.

A 2018. febru5r 20-i adatok szerint 31.152 e Ft 6rt6kti brutt6 es25.866 e Ft nett6 6rtdkti ingatlan

vagyont az MNV Zrt. nem vett ii 6s igy az nern kertilhetett a teriiletileg illet6kes

6nkorm6nyzatok tulajdon6ba. ZMJV PH. Cimzetes F6jegyz6ie a tervezett int6zked6s

v6grehajt6 sit 2021. 12. 31.-ig enged6lyezte.
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5. Az int6zm6ny kezel6sdben l6v6 kett6 darab szolg6lati lak6s ill. fdr6hely felv6tel6t nem
kezdem6nyeztek a lak6sok berletdrol, valamint elidegenitestikrol szol6 ZMJYK 5712007 . (Xil.
2 8 . ) <inkorm itny zati rendel et6nek mel I 6kl et6b e.

Az egyik lakiis a Hegyalja uton, a szolg6lati fer6hely az ANTSZ tertilet6n tal6lhat6, ez ut6bbi
nem fiitheto 6s nem is aktivrilhat6, mivel a telek nem cinkorminyzati tulajdon, a beruh6z6sok
kozott szerepel m6r tobb 6ve a M6rlegben (8.969.120,-Ft). Az int6zm6ny kezel6s6ben l6v6
Hegyalja u. 13/B II. 10. szolgilati lakist a lokdsok birletdrdl, valamint elidegenftdsiikrdl
szdld ZMJVK 57/2007. (rul. 28.) dnkormdnyzati rendeletinef mell6klet6be 2018. XII. 14-
6vel rtigzitett6k, az ANTSZ teriilet6n taldthatri 6pitm6nyt a ktivetkez6 pontban leirtak
szerint aktiviltfk.
6. A 2017. 6vi m6rlegtirlap alititmasnits6ra kdszftett dokumentrici6 nem tartalmazta a

,,b eruhinhs" (8 .9 69 . I 20, - F0 el nevez6sri m6rl e g sor al 6t6ma sztitsitt.
A ,,beruhizis" elnevezilsii m6rlegsoron talilhat6 8.969.120,- Ft aktivilisa megttirt6nt, a
175. Ieltiri szimon ,,ANTSZ 6ptilet 4. emelet" elnevez6ss eL,2.107 .614,- Ft brutt6 6rt6kkel,
valamint a lT6.leltiri szimon ,,ANTSZ udvari 6ptilet" elnevez6sset, 6.783.506,-Ft brutt6
6rt6kkel t Gticseji Mrizeum ingatlan nyilvrintartisiban rtigzitett6k a b6rbe vett
ingatlanon v 6gzett beruhizist.

7. Az Attami Szimvev6sz6k 26 alpontbril rill6 int6zked6si el6irfsait marad6ktalanul
v6grehajtott6k-e:
o Integr6lt kockiizatkezel6si rendszer mikodtetdse. Dokument6ci6t nem mutattak be a

kockizatkezel6si rendszer miiktidtet6s616l.
c A jelentrisebb ddntdseket megelSzrien cdlszeriistigi, gazdasdgi, hatdkonysdgi 6s

eredmdnyessdgi szemponti szdmltdsok klszitdse. A jelent6sebb dtint6seket megel6z6
szimitisokat tartalmaz6 dokumentici6t nem mutaffak be a vizsgilati iddszakban.

o Monitoring szabdlyzat elkeszitese. R6szben val6sult meg a Bels6 kontroll szabillyzatY.
fejezete: Nyomon ktivet6si rendszer (Monitorin g\. nem tartalmazza teljes mffilkben az
iillamhiiztart6s6rt felelos minisaer 6ltal kozz6tett m6dszertani ritmutat6ban taliilhat6
adattartalmat.

o Az anyag- 6s eszkdzgazddlkoddsi szabdlyzat tis a reprezentdciis kiqddsok rendjdrdl szdl6
szabdlyzat elk6szit6se. Az anyag- 6s eszkozgazdflkodisi szabiiyzatot 6s a
reprezentf ci6s kiadf sok rendj 616l sz6l6 szabilyzatot elk6szitett6k.

o A belsd ellen1rz,is miikr)dtetdse, az intdzkeddsi terv vegrehajtdsdr6l nyilvdntartas vezetdse.
2019. ds 2020. dvekben megb[zdsos jogviszonyban belsd ellendrtfoglalkoztottak afeladat
elldtrisdra. 2019. dvi bels6 ellendrzdsi jelentds nem tartalmazott intdzkeddst igdnylf
megdllapftdst.

. 6nktilts6g szrimit5si szabitlyzat alapjdn az eg)es beviteli dtjak dokumentdlt
elSkalkuldci6jdnak kdszitdse. Az int6zm6ny 6nktilts6g szimitisi szabilyzata 6ltal6nos
megillapitfsokat tartalmaz. Ktilts6gtervezetet k6szitettek a Falumrizeum 2019. 6vi
rendezv6nyeinek 6s a R6g6szeti tibor v6rhat6 kiadisainak 6s bev6teleinek t6teles
felsorolisival. P6nziigyi tervet k6szitettek a ,,Zalai Mfzeum 24. ktitet"
megielentet6s6hez.

--. \
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Keltez6s: 2020.09. r0.
Aliirfs: (

N6v: P6ter Gytirgyn6
ellen6rz6si szakrdferens
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Alul{rott Dr. Kostyril Ldszld, Zsolt a Giicseji Mrtzeum igazgatdja ds Horvdth Kdroly a

Kdzgyiijteminyi ds Ktizmiivelflddsi GESZ igazgatdja az Ellenorz6si Jelent6sben foglaltakat
megismertem. Tudomilsul veszem, hogy a sztiks6ges intdzked6sek v6grehajtis66rt felel6s
szemdlyek 6s a vonatkozo hatiridok megjelcilds6vel, az ellenorzdsi jelent6s k€zhezvdtel1tol
szimitott 8 napon beltil int6zked6si tervet k6szitek.
Az rntdzked6si tervben az egyes feladatokhoz kapcsol6d6 hat6ridoket rigy kell meghatirozni,

hogy azok szimon k6rhet6ek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy 6ven trilmutat, akkor
rdszfeladatokat, illetve r6szhat6ridoket kell meghat6rozni, ahol ezertelmezheto. Az int6zked6si
tervet a jelentds kdzhezveteletol szttmitott 8 napon beltil megktildiim az ellenorz6st v6gzo szerv

ZMJY PH. jegyzojdnek ds az ellenorz6si oszt6ly vezetoj6nek.

NT
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A vonatkozdjogszabdlyok is azok rtividltise:
Magyarorsz6g helyi tinkormrinyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX. trirv6ny
201 I . 6vi CXCV. trirv6ny az 6llamhaztart6sr6l
Az illlamhiztart6si trirv6ny v6grehajt6s6r6l sz6l6 36811201 l. (XII. 31.) Kormrlnyrendelet (Aw.)
2000. dvi C trirvdny a sz6mvitelr<il (Sziimv. tv.)
Az itllwnhtnart6s sz6mviteldr<il sz6l6 412013. (1. I I . ) Korm6nyrendelet (Ahsz,)

A kdlts6gvetdsi szervek belso ellenorzds6rol sz6l6 37012011. (XIL 3l.) Korm6nyrendelet (Bkr.)
A kcizalkalmazottak jog6ll6srir6l sz6l6 1992.6vi XXXIII. ttirv6ny (Kjt.)
Zalaegerszeg Megyei Jogri Varos Kdzgyiilds6nek az rinkormanyzal vagyonitr6l, a vagyongazd6lkod6s ds vagyonhasznosit6s

szab6lyair6l s2616 412013. (II. 08.) sz6mt tinkorm6nyzati rendelete (vagyonrendelet)
A muze6lis int6zm6nyekr6l, a nyilv6nos kdnyvtriri ell6t6sr6l 6s a ktizmiivel6ddsr6l sz6l6 1997.6vi CXL tdrveny
A kdzmiivelod6si 6s a k6zgytijtem6nyi tertileten foglalkoztatott kOzalkalmazottak jogviszonyrlval 6sszeftiggri egyes k6rd6sek

rendez6s6rol szbl6 15011992. (XI. 20.) Korm6nyrendelet

A jelentist kapjdk:
Gt)cseji Milzeum
KKGESZ
Humdnigazgatdsi Osztdly
Kdzgazdasdgi Osztdly
Ellen6rzdsi Osztdly, Irattdr

Keltez6s: Zalaegerszeg,zlz}. -lKeltez6s: Z
Aliiris:Al6ir6s:

Horvith Kiroly / )
KKGESZ isazsatfl .///":
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