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VIZSGALATSZERVEZESI FE LADATOK

A feliilvizsgilatot v6gzd szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogri V6ros Polg6nnesteri Hivatala
A feltilvizsgilatot t,6gzo szervezeti egys6g: Ellenorzesi Oszt6ly
A feliilvizsgilat tirgya 6s c6lja: a Gticseji Mrizeum 2019.6vi likviditisi helyzet6nek elemz6se
abbril a c6lb6l, hogy megillapitsuk, az int6zm6ny vezet6se megtette-e a sziiks6ges
int6zked6seket az el66llt likviditisi probl6m{k kezel6se 6rdek6ben.
A feliilvizsgilt szervek: Gticseji Mfizeum 6s a gazd{lkodSsinak dokumentiklsit v6gz(i

Ktizgytijtem6nyi 6s Ktizmtivel6d6si Gazdasigi Ell6t6 Szervezet
A feliilvizsgrilat jogalapja: ZMJV Polg6rmesteri Hivatala cimzetes fojegyzojdnek elrendelese

Feltilvizsgilat tipusa: tan6csadis
Afeltilvizsg6ltid6szak: 2019.01. 01.-toI2019. 10.31.-ig
A feliilvizsgilat id6tartama: 2019. november I 1 .-tol november I 9.-ig

A tan{csadisban ktizremfiktidik: Bagine Hegyi Eva ellenorzdsi osztillvezeto ds

Pdter Gyorgynd ellenorzdsi szakreferens

Tanricsadisra megbiz6lev6l szima: 234-212019.

A tan6csadis m6dszere: a gazd6lkod6si folyamatok ertekelese, 2019. evi koltsegvetes

megalapozotts6ga, eloir6nyzat modosit6sok alakul6sa. bev6telek es kiad6sok vrzsgiiata. a

U.iet.tlt.t megilapo zo szerzoddsek 6ttekintdse. idoar6nyos koltsdgvetds teljesitdse

A likviditisi probt6mival 6rintett id6szakban hivatalban l6v6 vezet6k:

Kajen Imre abocseji Muzeum igazgat61a2011' 10' 10-tol

Dr. Kosty6lLir;zlo igazgat6helyettes 2013' 06' 1-tol

Horv6th KSroly a KKGESZ rgazgatoja 2015' 05' 15-tol

u.2.
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II.
Megrillapitdsok

A Gocseji Muzeumn6l, valamint a gazdrilkodiis6nak dokument6llsit vegzo Kozgyrijtemdnyi es
Kdzmriveloddsi Gazdas6gi Ell6t6 Szen ezetnel 2019. noyember 11-tril not,ember l9-ig Zalae9erszeg
Megyei Jogt V6ros Polgiirmesteri Hivatal6nak Ellenorzesi Osztilya feltilvizsg6lta a Gocseji
Muzeum 2019. 6vi likvidit6si helyzetet.
A feliilvizse{lat el6zm6nye, hogy a Gticseji Mrizeum vezet6se 2019. oktriber 11-i dftummal
(ikt. szrim: 156512019/K.) irt level6ben p6tl6lagos finansziroz6si ig6nnyel fordult a ZMJY
Polg6rmester6hez.
A Gticseji Mrizeum igazgatflhelyettese 6ltal szignilt dokumentumban 6s a hozzri csatolt
mell6kletben szimitisokkal jelezt6k, hogy 2019. 6vben az int6zm6ny miiktidtet6s6hez
sziiks6ges fedezet nem rill marad6ktalanul rendelkez6siikre. A Gticseji Mfizeum vezet6se a
p6nziigf i egyensfly megteremt6se 6rdek6ben tinkormfnyzati ttibblettimogatis biztositrisS6rt
fo Iy amo d o tt ZMJV 6 nko rmr[n y zatirhoz.
A likvidit6si helyzet feltilvizsgrilata tan6csad6s kereteben val6sult meg, melyre a jogszabtiyi
felhatahnazilst a koltsdgvetdsi szervek belso kontrollrendszer6rol es belso ellenorzesdrol sz6l6
37012011. (XII. 31.) korm6nyrendelet 31. $ (6) bekezd6se adja. A tanicsadisra jegy'z6i elrendel6s
alaPj,n keriilt sor' 

6sszegz6s
A helyszini feliilvizsgrilat alkalmfval megillapftottuk, hogy a ktivetkez6 tisszet6telfi,

22.151e Ft tisszesti mtiktid hiinv r'6rhat6 2019-ben.
a ktilcstintik vis szafizet6s6nek kozteleze 45.576 e Ft-ra ntivel:

A2019. 6vi liln,idit{si hell,zet jellemz6i ill. tisszetev6i:
A Gticseji Mrizeum 2019. 6vi r6e6szeti bev6telk6nt tervezte mee, de az 6veken 6t elh[26d6

elszimolfsok hatrisira (A rdgdszeti feladatot megrendelo ordksegvedelmi szew 7}o/o-ot fizetett ki
a munka vegeztevel, 3)o/o-ot csak a restaur6l6s, dokument6l6s, nyilv6ntart6sba vdtelt koveto teljes
dokument6ci6 elkdsztiltet kovetoen) a 2017-ben a fen6kpusztai R76-os rit6pit6sn6l v6gzett
r6g6szeti feltrirrlsb6l szirmaz6 30oh, azaz 22.5 milli6 Ft (+ 6fa) mee6rkez6se 2020. februirra
virhat6. Tulajdonk6ppen ez az osszeg hiinyzik az int0zm6ny mtiktid6si ktilts6gvet6s6b6l.

A kor6bbi idoszakban megszokott - a rendszeres beveteleket megalapozo - r6geszeti feladatok
jelentos csokkendse miatt. az intezmeny finanszirozasa labilissd vtllt 2016. ota. Az ut6bbi 6vekben
a r6g6szeti bev6telek el6re megtervezhetetlenn6 viltak. Az 6r'es ktilts6gvet6s k6szft6s6nek
id6szakiban a szerz6d6 int6zm6ny - tinhibijin kiviil - csak r6g6szeti feltirisra vonatkozfl
keretszerz6d6ssekkel rendelkezett, amelyek konkr6t szfmokat, tervezhet6 tisszegeket,
mennyis6geket, hatfrid6ket nem tartalmaztak. A konkr6tumokr6l ttirt6n6 megfllapodisra,
csak k6s6bb, az 6v sorin, esetlegesen a munkdk befejez6s6t ktivet6en kertilt sor, emiatt az

int6zm6ny napi mtiktid6s6nek r6g6szeti bev6telekkel ttirt6n6 finanszirozisa biztonsfgosan nem
tenezhet6, nem megalapozott, 6s nem teszi lehet6v6 sem a mtiktid6st, sem a r6g6szettel
kapcsolatos kiadrisokat is m egel 6legez6 fo rrdso kkal va ki gazdflkod rlst.

A r6g6szeti bev6teleket is 6rinti a szem6lyi kiadisokra forditand6 tisszegek emelked6se.

N{egnevez6s Osszeg
2019. vrirhat6 bev6tel I-XII. h6 376.323 e Ft
2019. r'rlrhat6 kiad6s I-XII. h6 -387.093 e Ft
2019. 6vi miiktid6shez sziiks6ges finanszirozisi ttibblet (miiktid6si hi6ny) -10.770 e Ft
2019. 6r,ben befolyt, 2020. 6vben megval6sul6 piiyizatolq amelyekre
tartal6kolni kell

-15.612 e Ft

Mfikbddsi hidn), (+ 2020-ra) nrcgmaradt pdlydzati iisszegek iissiescn -26.382 e Ft
IV. negl'ed6r'i int6zm6n1'fi nans zirozds tis szege +4.231 e Ft
2019. dvre.fennmtradd miik\ddsi hidny dsszege: -22.151 e Ft
Zl\lJV O nkorm:l ny zata r flsz6re a kti lcsti n aktudlis tti rlesztti r6s zlet6nek
visszafizet6se

-18.425 e Ft

Miiktid6si c6lra kapott tdmogatis visszafizet6se AH kivtilre -5.000 e Ft
Ktilts6gvet6sbe beten,ezett visszafizet6si ktitelezeffs6ggel ntivelt hi6nv: -45.576 e Ft
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Fokozza a neh6zs6geket, hogy a r6g6szeti feladatelklt:[s ktilts6geire alkalmazhat6
legmagasabb hat6srigi :lrak megillapitott tisszege (68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 8.
mell6klet6ben) viszont nem emelkedett, igy egyre jobban sztikiil az 

^z 
tisszeg is, amelyet a

r6g6szeti tev6kenl's6g bev6tel6nek ,,nyeres6g6b6l" az intflzmfiny mtiktidtet6s6re lehet forditani.
A Mrizeum Kollektiv szerz6d6s6nek IV. szdmri mell6klet6ben hatdroztdk meg a r6g6szeti
tev6kenys6ggel kapcsolatos bev6telekb6l sz6rmaz6 szem6lyi c6hi kifizet6sre fordithat6
tisszegek napi, h6tv6gi ill. szizal6kos ar6nyit. A terepi munk6kra, ktiltintisen a szabadnapon,
munkasziineti napon teljesitett feladatellitisra a Mfzeum dolgoz6i r6sz6re meg6llapitott
tisszeg a r6g6szeti feltirist megrendel6 tirtiks6gv6delmi szerr iraiban nem 6rv6nyesithet6
marad6ktalanul.
Az rntezm6ny penztigyi helyzetet negativan befoly6solta az egy dvvel ezelott vdgrehajtott

koltozletdst kovetoen elo6llt helyzet is, arnely miatt a muzeuml6togat6k iitalbefrzetett jegybev6tel
megszrint. 1ll. az ideiglenes elhelyez6ssel kapcsolatosan olyan tobbletkiad6sok is felmertiltek,
arnelyekkel a kolts6gvet6sben nem sziimoltak pl. a meghib6sodott hoszivattlu javittat6sa (+200 e
Ft). a Gocseji Muzeumban elhelyezett gy'rijtemdnyek hermetikus lezarasa, az epitkezes megkezd6se
rniatt (+2 000 e Ft), amelyekre tovribbi forr6st kellett biztositani.
2019-ben az intdzmeny takarekosan gazddlkodott. Az int6zm6ny vezet6se mindent megtett

annak 6rdek6ben, hogy sajr[t bev6teleit p6lyi,zatb6l szirmaz6 tisszegekkel kieg6szitse. Eves
szinten megktizelitiien 20 6s 70 milli6 Ft ktiztitti pilyizati forrrisokbril gazddlkodhattak,
amelyet szem6lyi 6s dologi kiadrlsok mellett, a trlrgyi felt6teleik javitisfra is felhasznfltak. A
c6lra, feladatra kapott kotott felhaszn6ldsi piiyivati osszegek azonban a mrikodesi kiad6sok
frnansziroz6s6ra nem vonhat6k be.

Az rntezmeny konlveldsdbol - annak ellen6re, hogy az egyes piiyinatr osszegek felhaszniil6s6t
elktilonitetten konyveltek - nagyon nehdz meg6llapitani a puszt6n mtikcidesre felhaszniilt osszegek
a1aku16s6t. emiatt az tntezmeny vezetoi szdmitra biztositott inform6ciok sem voltak megbfzhat6ak a

kortiltekinto dontdshez. Sztiks6ges a jtiv6ben olyan ktinyvel6s megval6sitisa, amely pontosan 6s

al6timasztott m6don tiikrtizi a val6s helyzetet a pilyinati tev6kenys6gek eset6ben is.
Tovdbbri sztiks6ges ^z 6r,es ktilts6gvet6s indokl6s6t t6telesen, ellen6rizhet6en 6s

megalapozottan kimunk6lni.
Az intfizmflny 2020.6vi finanszirozrisi helyzete szint6n kritikusnak l6tszik, mert a jtiv6 6vre

vonatkoz6 1696szeti felt616sra m69 keretszerz6d6ssel sem rendelkeznek. Amennyiben
cstikkennek a nagyberuhizisok, amelyek bev6tele riadisul 6veken rlt elhriz6dhat, abban az
esetben ez a bev6tel kiesik a Mrizeum ktilts6gvet6s6b6l, igy a fenntartrinak ttibbletforrist
sztiks6ges biztositani a az int6zm6ny bizton srigos m tikti d 6s6h ez.
Tovf b b i j avaslatok az int6zm6ny bizton srigosa bb mtiktidtet6se c6lj rib6 l:
Az int6zm6ny ktilts6gvet6s6nek tehermentesft6se 6rdek6ben, a pilyhzatok ktilts6gvet6s6nek

el6zetes megten,ez6sekor fokozottan ttirekedjenek arra, hogy a pillyhzat p6nzeszktizei min6l
jelent6sebb m6rt6kben biztositsanak fedezetet az int6zm6ny miiktidtet6si ktilts6geire is.
A Kollektiv szerzfid6sben meghatirozott, adhat6 szem6lyi juttatisok kifizet6s6n6l fokozottabb
figyelemmel kell lenni a Kollektiv szerz6d6sben felt6telk6nt megfogalmazott stabil p6nztigyi
helyzet megl6t6nek el6zetes vizsgilatrira.

El6zm6nyek

2013.januir 1.-t6l a Gticseji Mfzeum Zalaegerszeg Megyei Jogri V6ros Onkormhnyzatinak
fenntartisiba keriilt.

A Gocseji Mrizeum megyei hat6korii v6rosi muzeumk6nt Zala megye kozigazgat6si tertiletere

kiterjedoen biztositja a kultur6lis javak helyi v6delm6t es az azokhoz valo szdles korti
hozzdferest. A kulturdlis droksdg vedelmdrol szolo 2001.6vi LXIV. torv6ny 20. $-a alapj6n

teriiletileg illet6kes mrizeumk6nt r6g6szeti felt6rSst v 6gez.
A Gocseji Mrizeum tevekenysegenek figazati irinyitrlsit a miniszter l6tja el, mellmek keret6ben

szabiiyozza a muzeitlis intdzm6ny nyilv6ntart6s6ban szereplo kulturrllis javak revizi6j6val ds

selejtezdsdvel 6sszefliggo kdrdeseket. 6s ellenorzi a szakmai feladatell6t6st. A kultur6lis javak nem
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kepezik az onkorminyzat tulajdondt, de a v6ros vagyonkezeleseben vannak (a mrizeumban orzott
mrit6rg,vak 2013. janu6r 1-tol beleltirozott rdsze elidegenithetetlen dnkormilnyzati tulajdon, kivdve
a regeszeti anyagot, amely 6llami tulajdon marad a toviibbiakban is). A mtit6rgygytijtemdny egyes
darabjai - elhelyez6siiket tekintve - megtal6lhatoak mdg K6v6son. Zalalovon. Sojtoron.
Kehidakust6nyban, Zalaszentgr6ton, tovibbd a Magyar Nemzeti Muzeumban 6s m6s olyan helyen
is, ahov6 a mfzeumunk kolcsonoz, akitr tart6san is.

Az intezmeny 2017-2019. evi engedelyezett letszitma 58 fr. ebbol 45 fo egydb szakalkalmazott.
10 fr fizikai ds 3 fr tigyviteli dolgoz6. Az eves iltlagos statisztikai 6llom6nyi letsz6m 2017-ben es
2018-ban is 46 {b volt. A t6nyleges letsz6rn alakul6siit a regeszti felt6r6sok frnansztozbsa
behat6rolja. Mindk6t 6vben kimutattak tart6san, legalibb 3 h6napja riresen 6116 10 6llSshelyet is.

A Gticseji Mrizeum bev6telei az int6zmfinyfinanszirozfson kiviil sajit m{iktid6si bev6telekb6l
- mely tartaLmazza a r6g6szeti munkik bev6teleit is - 6s pirlyinati forrisb6l szirmaznak.

A Mrizeum 2014-2015. 6vi tor,6bb| 2017-2019. 6vi gazditkoditsa finanszirozisanak egy reszet,
kozel fel6t - a kor6bbi 6vekhez hasonl6an sajft, dtint6 r6szben a r6g6szeti tev6kenys6ghez
kapcsol6dri ber'6teleikb6l fedezt6k. 2016. 6vre - az rij uni6s ciklus indulisi neh6zs6gei miatt -, a
Mrtzeum r6g6szeti kapacitisfnak lektit6se csak minimflis m6rt6kben val6sult meg, amelynek
ktivetkezt6ben finanszirozfsi prob16mriik adridtak. A likviditrisi prob16mik mege16z6se
6rdek6ben ZMJY Ktizgl'{il6se a 20L6.6vi mrizeumi ktilts6gvet6st 55,5 milliri Ft-os ktilcstinnel
fogadta el, a tervezett Mindszenty Eml6kmrizeum, valamint a M70 gyorsforgalmi ft
meg6pit6s6hez sz{iks6ges r6g6szeti feltdrisok bev6teleinek megterhel6s6vel, 3 eves reszletre
lebontva, 6vi 18,5 milli6 Ft-os visszafizetdsi kotelezetts6ggel, a2016-to12018-ig tart6 idoszakra. Az
elrnirlt 6vekben a kolcson reszleteinek visszafizet6s6re nern keriilt sor, a tervezett beruh6z6sok
csusz6sa miatt a regeszeti feltdr6sok nern indultak meg idoben 6s az elvegzett munka dijaz6sa sem
erkezett az elvart titemezes szerint. A 201 7. decernbereben v6rosunkban bemutatott SEUSO-kincsek
ki6llit6s6nak megrendez|slhez, a helyszin atalakitflsitra tovibbi 5 milli6 Ft ktilcstint ketlett
ig6n1'be venniiik az onkonnan.:tzat gazdas6gi t6rsas6g6t6l. amelyet szinten nem tudtak visszafizetni
a meg6llapod6s szerinti 2018. evi hat5ridore. (Az tntezmlny igazgatojdnak elmondbsa szerint, az
osszeg piiydzatbol val6 megtenil6sere igeretet kapott, de a kiir6s ehnaradt.)
A Gticseji Mrizeum jelenlegi tartozisa tehrit mindtisszesen 59,5 milli6 Ft (6s az 5 milli6 Ft
kamata).
Az tinkormdnyzati rltv6telt ktivet6 6r'ekben a Mrizeum rillami ktilts6gvet6sb6l szdrmazri

timogatfsa (103 mi11i6 Ft es 108 milli6 Ft kozott alakult), mely az int6zm6ny dolgoz6i ttin,6ny
szerinti illetm6ny6nek jrirul6kkal ntivelt tisszeg6n feliil, a ktiziizemi dijak 6s a miiktid6shez
elengedhetetlen egy6b dologi kiadisok tervez6s6hez csak a sajit miiktid6si bev6telekkel egyiitt
(r6geszeti bev6tel, mtzeum pedag6gia, keszletertekesites, jegybevetel) nyrijtott fedezetet. Az ezen
feltili kiadrisok finanszirozfrsit az el6re nem ten,ezheto ptiyiuati tdmogatdsokb6l, illetve a

ZMJY 6nkorm6nlzatiltol elsz6mol6si krjtelezettseggel, c6lra kapott t6mogat6s osszegeibol oldott6k
meg. Az int6zm6ny 2014-2015.6vi miiktid6s6t az Onkorminyzat nem finanszirozta. Mindezek
ellenere 2014-ben kiadrlsi megtakaritrlsb6l ktizel27,3 milli6 Ft,2015-ben23,2 milli6 Ft szabad
p6nzmaradvriny k6pz6dtitt a Mrizeumnil, a r6g6szeti 6s piiyizati bev6teleknek ktisztinhet6en.
2016-ban a rdgeszeti megrendelesek le6llit6set. ill. jelentos mdrtdkti csokkendsdt kovetoen. az

intdzmdnynel elo6llt likvidit6si helyzetet nem tudt6k kezelni, a 2016. 6vi hirinyt a k6s6bbi 6vek
bev6telei mir nem ellensrilyoztik, a ktilcstintik ttirlesztd r6szleteit sem fizett6k vissza.
Az elmrilt 3 6vben az intdzm6ny eredeti ktilts6gvet6s6nek bev6teli oldala a ktivetkez6

forrisokb6l adatok: e Ft-ban

6sszesen
jt6r,r{hag1,ott

eredeti
ktilts6gvet6s

Allami
normativ
timogatds

(min ber. emel6s
-jdrul6k

csokkenes)

Onkor-
mrinyzati
timogatrls

miiktid6si

Int6zm6ny
sajrit

bev6tele

El6z6 6vi
patrz-

maradviny
Evek

altami
tdmogatris

t7 109 141424 22500 2904832017. I 02200 1 250
178921 0 370728102200

+3800
258072018

173387 s2437 375339413r52019 1 06000
+2200
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A fenti tibl|zat adataib6l kittinik. hogl' az int6zm6n1, miiktid6s6nek fllami timogatr[sa az ut6bbi
3 6vben l6nyeg6ben v6ltozatlan volt,3,7oh-os ill. 2.6o/o-os minim6lis emelkedessel. A2017. evi
minirn6lb6rerneles miatti tobbletk<jltseg fedezetenek komperzii|sttt, valamint a dolgoz6k kultur6lis
p6tl6k6t 6vkcizben p6tl6lag kiutalta az Allamkincst6r. A soros beremelesek szintre hozitsitt, valamint
egyszeri kereset kiegeszitest (2019-ben) az Onkonnlnyzat biztositotta az intezmeny szdmtra
tiimogat6skent, tov6bbdmegiilapitottak l0 milli6 Fthozzdjttrul6st a b6rleti dijhoz. A Mrizeum sajr[t
mtiktid6si ber'6telek6nt megten,ezett tisszeg a j6vrlhagyott eredeti ktilts6gvet6sen beliil tetemes
hinyadot k6pviselt, 2017-ben Sloh-ot, 2018-ban S8oh-ot, 2019-ben 46oh-ot. A Gticseji
Mrizeum 2019-ben a ktilts6gvet6s bev6teli oldalin felttintetett egy olyan 66,8 milli6 Ft-os
bev6telt is - a birtokfban 16r'6 keretszerz6d6sekre alapon'a -, amelyet konkr6t szerz6d6s,
aliirt megillapodis nem timasztott aki 6s amely az 6v sorin nem teljesiilt. A Muzeurn azzal
szilmolt. hogy az elozo evben elkezdett dpitdsi munk6k folltat6dnak es a kapcsol6d6 r6geszeti
felt6r6 munk6k r6v6n el6rik a tervezett bevetelt.
A muze6lis intdzmdnl'ekrol. a n1,ih'6nos konl.rt6ri ell6t6sr6l ds a kozmriveloddsrol szo16 1997. evi
CXL torveny 2017. VII. 8.-t6l ttibblet feladatokat is meghatirozott a megyei hat6ktirii vf rosi
mfzeumok szimira, az alihbiak szerint a ddlr betfit,el szedett, i)-tc;l j)-ig tejedd feladatok
tekinteteben:

45lA.S,.(2)'Amegyei hat6kortiv6rosi muzeumagyijtoteriileterekiterjedoen-a37lA.g-banesaa2.g(2)
bekezd6seben foglalt feladatokon tulmencien - rillami feladatai keret6ben;

a/- vagyonkezellje az alapleltdr6ban esjogszabaly szerinti kiilon nyilvrintart6s6ban szereplo kultur6lisjavaknak,
b )' v e gzi a j og szabrilyban meghat6ro zott r 6, geszeti szaktev6kenyseg eket,
cf szakmai nyilr,6ntart6sa alapj6n jogszab6lyban meghat6rozottak szerint adatokat szolgdltat a r6geszeti

lelcihelyekrol,
d)' ardgdszeti felt6riis esetdn kiviil elokeriilt rdgdszeti leletet vagy lelohelyet a kultur6lis circiksdg vddelmer<il sz6l6

torv6nyben meghat6rozott int6zm6nlmek halad6ktalanul bejelenti,
e)6 jogszabdlyban meghatdrozottak szerint reszt vesz a req6szeti felt6r6s sor6n elcikertilt r6g6szeti leletek. tovribbrl a

reqeszeti emlekek ds a mriemldkek vissza nem epitheto vagy a helyszinen meg nem orizheto tdredekei es tartozekai
elhelyezes6ben.

.fl7 jogszabitlyban meghat 6rozottak szerint reszt vesz a v6dettd nyilv6nitott teriiletek ellentirzesdben,
g/8 gyijtcik6rdben szakmai tan6csad6st folltat a muze6lis intdzmdnyek szakmai egyiittmrikodese, munkdjuk

osszehangol6sa, r,alamint az egy€b kulfurelis javak v6delme erdek6ben,
h)e reszt vesz a szellemi kulturelis circikseg vedelmevel kapcsolatos helyi tevekenysegek koordin6l6s6ban es szakmai

t6mogatiis6ban,

i)"' restaurii16si-mtit6rgyvddelmi. muzeol6giai. valamint mfzeumpeda96giai szakmai-modszertani
kozpontkdnt mindegl,ift timakorben evente legalabb kdt mods:ertani miihelltgyakorlatot s:erye: a megye
ko:iga:gatasi teriiletin mtikodci mu:ealis inti:minyek munkatarsai s:amara,

ia) restau'aldsi ds m{itargl,vlflslnti tevikent,seg knrdben g),akorlati bemutatoval eg1:[gli()6,s,
ib) g,iijtemdryke:eldsi, rytilvantartasi, g;i[iTsrr6nyfeldolgo:asi es digitali:alasi tevekenyseg koreben.
ic) mtizeumpedagigia terilletdn 6t,odapedag1gusok es pedagogusok, toyabbd a ntuzealis intezmenltek

ko: miiv el cide s i s : akentb ere i s :amar a.

j)]1 legalabb eg,,.fci, s:akiranl'u ko:,ip- vag, felscifoku vdg:ettsegii allomany,vddelmi feleldstjbglalko:tat.
aki kdzdptdt,u intdzkedesi ten, alapjdn dvente legalabb eg/szer helyszini bejards keretdben.felrueri a n'tegte
teriiletdn levri ntu:ealis inti:ruin1,ek allomaryvedelnti hely:etet.

(3)'t A megyei hatokori varosi mi:emn a kttlturalis .javak allornanl,- t,ag,t biztonsag,(flr1rr6t sulyosan
ves:eb)e:tetd vagv karosito helyzet eseten a (2) beke:dis i) pontja szerinti helyszini bejardst soron kiviil
lefolytatja. "

I 
M6dositottu: 2015. 6vi LXXII. tcirv6ny48. $ a).

2 Meg6llapitotta:2015.6vi LXXV. tcirv6ny 7. $. Hat6lyos: 2015. \aII. l-tol.
3 Meg6llapitotta:2015.6vi LXXII. torveny45. S (1). Hatilyos: 2016. L l-tol.
o Beiktatta: 2015. evi LXXIL torveny45. $ (2). Hat6lyos: 2016. L l-tol.
5 Beiktatta: 2015. evi LXX[. tcirveny45. $ (2). Hatdlyos: 2016. L l-t61.
6 Beiktatta: 2015. evi LXXII. trirveny45. S (2). Hat6lyos: 2016. I. 1-tol.

'Beiktatta: 2015. evi LXXII. tcirv6ny45. S (2). Hat6lyos: 2016. I. l-tol.
t Beiktatta, 2015. evi LXXL torv6ny45. S (2). HatSlyos: 2016. I. 1-tol.

'B"iktattu' 2015. evi LXXI. tcirv6ny45. S (2). Hat6lyos: 2016. I. 1-tol.
r0 Meg6llapitotta:2017. evi LXMI. torveny 12. S (1). Hat5lyos: 2017. \aII. 8-161
I'Meg6llapitotta:2017. evi LXMI. ttirveny 12. S (1). Hat6lyos: 2017. \rII.8-t6l
t' Beiktatta: 2017. evi LX\{L torveny 12. S (2). Hat6lyos: 2017. \rll. S-tol.
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Az 6llam a ktizponti ktilts6gr,et6sr6l sz6l6 ttirv6nl,ben meghatfrozott m6don, a helyi
tinkormfnyzatok ktilts6gvet6si fejezet6ben trimogatja a megyei hat6ktirti vfrosi mfzeumok
1997. 6vi CXL ttin'6n1'45/A. $ (2) bekezd6se szerinti rillami feladatainak elL[tr[srit, de mint a 4.
oldalon tal6lhat6 kis tribldzat is mutatja, nagyon sz{iktis keretek ktiziitt 6s ktittitt elszimolissal.

AGticseji Mrizeum 2017.6s 2018.6r'i bev6telei,a2019.6r,i eredeti 6s m6dositott el6irdny'zat,
azl-X. h6 t6nyadatai, illetve a2019. XI.-XII. h6 int6zm6ny riltal kalkulilt bev6tel adatokb6l
szimolt 6ves r'{rhatri ber,6tel 6s el6ir{n-vzat maradvriny meg{llapft{sa:

adatok:e Ft

BE\TETELEK 2017.
tfny

2018.
t6n"v

2019.
eredeti

el6ir*ny-
zLt

2019.
lftidosi-

tott
el6irdny-

zat

2019.
I-X.
II6

2019.
XI. h6

2019.
xII. h6

6ssresen
El6ir.

Nfarad-
vdny

Miikfld6si c6fti trim, AH b. 2t 4tl 79 930 l4 631 t4 087 1 100 15 187 -556

Felh. c6lt t6m. AH beliilr6l 3 ,150 t6 646 200 200 200 0

K6szlet 6rtdkesites bevetele I 974 250 650 5 tr55 -405

Szole6 ltata sok ellen€rt6ke 67 425 145 640 152 215 150 089 92 391 1 691 3 804 97 892 52 197

Kiszdmlizott AFA 16 890 37 880 20 772 32 8e8 23 306 435 I 020 21 761 8 137

AFA visszaterit6s 4 554 2 064 0 0

Kamarbevetel Ah. kivnl l8 27 150 150 29 29 t2t
Egy6b mtik. bevet 40 0 0

Miiktid6si bev6telek 90 861 186 278 173 387 183 387 tt6 376 2 137 4 821 123 337 60 050

Felhalmozdsi bev6telek 420 1 900 0 0

Mfik. c6hi p6nze.6tv. Ah kiv. il 706 5 960 241 538 30 568 -327

Ee-v6b felhalm. c6l& 6nett p. 400 0 0

Kiilts6gvet6si bev6telek 128 248 290 7r5 173 387 198 459 r31 201 3 267 4 824 139 292 59 167

Eloz6 dvi penzmaradvdny 29 131 11 321 52 437 77 057 7t 057 7t 057 0

lrikryit6szervi mtik uimogatds 135 365 155 318 149 51,s 765 974 t4t 093 24 881 165 974 0

Finanszirozisi bev6telek 165 096 166 639 201 952 237 031 212 ts0 24 881 0 237 031 0

BEVETELEK oSSZESEN 293 344 457 353 375 339 435 490 343 351 28 148 4 824 376 323 59 167

A 2017-ben a betervezett sajdt mrikodesi bevetel (147424 e Ft) nem teljesrilt, mindosszesen
90861 eFtreahztrl6dott (-56563 e Ft bev6tel elmaradis volt).

2018-ban a ten/ezett mtikoddsi bevdtel be6rkezett az intezmen)'hez (+7358 e Ft bev6teli ttibblet
k6pz6dtitt). Tovribb6 mtikod6si cdlra es felhalmoz6sra elszfmolisi ktitelezetts6ggel
mindtisszesen 102536 e Ft-ot kaptak az 6v soran melynek felhaszn6liisa 6thuz6dott a 2019. evre

is (62992 e Ft tisszegben).

2019-ben a ktilts6gvet6s bev6teli oldaklt egy olyan 66,8 milli6 Ft-os bev6tellel tervezt6k meg
(,,tervez6skor nem azonosithatri ber,6tel cimen 6s ktiltin soron"), amell'et szerz6d6s,

meg6llapodis nem tfmasztott al6. Az intezmeny rgazgatoja a kolts6gvet6s tervezeshez mellekelt
szoveges indokl6s6ban (2018. 12. 12.-en) a 2019.6v kolts6gvetes beveteli oldal6nak teljesitesevel

osszefi.igg6sben v6rhat6 ,,komoly frnansziroziisi gondokra" felhirta a figyelmet.
2019-ben ?z Onkorm6nyzat - egyr6szt az int6zm6ny k6nyszerii ktilttiztet6s6nek

ellensrilyozisira ktizel 4l milli6 Ft timogatist rlllapitott meg ^z int6zm6ny eredeti

ktilts6gvet6s6ben, melyb6l5 mitli6 Ft a b6rleti dijhoz val6hozzii6rulis volt.
2019. 1-10. havi t6n-vlegesen lektinyvelt adatai szerint, a tirgv6vre beten'ezett miiktid6si

bev6tel teljesit6se 116376 e Ft volt, igy jelent6sen elmaradt az idfiardnyos teljesit6st6l (144489

e Ft lett volna, az id1ar:inyos bev6tel kies6s -28113 e Ft) 6s az intilzmfiny vezet6s6nek jelz6se

szerint, a kies6 bev6tel p6tkisrira nem virhat6 nagyobb tisszegti bev6tel be6rkez6se sem

(virhat6 6ves bev6tel kies6s kb. 59 milli6 Ft). A kies6 mtiktid6si bev6tel miatt az int6zm6ny

nem tudja visszafizetni az tinkorminyzatnak 6s a gazdasigi tirsas6gnak a ktilcstintik esed6kes

ttirleszt6 r6szlet6t sem (a 23,5 milli6 Ft-ot). A 2019. okt6ber 31.-ig m6g ki nem utalt

627 I 2so

I
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intezm6nyfinansztrozirs osszege 24881 e Ft (+ 4231 e Ft IV. negyedevi p6teloir6nyzat). amely
nem biztosit fedezetet a viirhat6 kiad6sok egy reszere.

A Gticseji Mrizeum 2017.6s 2018. 6vi kiadrlsai, a20L9.6vi eredeti 6s mridositott el6irrinyzat, az
I-X. h6 t6nyadatai, illetve a 2019. XI.-XII. h6 int6zm6ny Sltal kalkuLilt kiadis adatokb6l
szfmolt 6r,es vfrhat6 kiadrls 6s el6irfnyzat maradvriny megillapitisa.

adatok: e Ft-ban

126 069 152 682 151 509 172 203 142 281 13 798 t5 630 t7t 715 488

3 s78 8 536 3 274 8 139 5 074 759 222 6 055 2 084

729 647 161 218 154 783 180 342 117 361 14 557 r5 852 177 770 2 572

29 993 33 770 31 021 36 077 30 518 2 534 2 770 35 822 255

5 301 13 362 12 040 ll 040 4 120 200 200 4 520 6 520

l 310 2 914 I 673 2 752 2 43t 240 210 2 gtt -159

65 636 104 617 89 830 103 479 81 126 9 214 5 492 95 832 7 647

451 I 352 512 I 012 838 100 50 988 24

20 414 40 229 29 378 3s 499 25 983 2 928 I 923 4 665

93 tt2 162 474 133 433 153 782 tt4 498 t2 682 7 905 135 085

0 9 581 18 42s 26 912 8 476 0 8 476 18 436

t3 597 t2 435 ll 978 tt 978 8 983 2 991 lt 977 I

0 5 000 s 000 0 0 0 5 000
E g-l'6b m iiktid6si c6lt
kiadr{sok 13 597 22 016 35 403 43 890 t7 459 0 2 994 20 453 23 437

Immat javak beszerz6s 0 2 898 3 098 2 500 2 500 598

Informatikai eszkciz beszerz6s 0 1 476 1 600 3 900 3 730 118 3 848 52

Egyeb t6rgyi eszkcizok besz t2 430 4 283 1l 800 9 893 7 800 7 800 2 093

r 060 4 401 4 s08 3 783 32 3 815 693

Beruhfz6s iisszesen: 15 673 6 819 20 699 2t 399 l7 813 r50 0 t7 963 3 436

KLADASOK oSSZBSTIi 282 022 386 297 375 399 435 490 327 649 29 923 29 521 387 093 48 397

A fenti titbli.zat egyes soraib6l l6that6, hogy a 2018-2019. dvekben megkdzelftoen azonos
dsszegeket forditottak a dologi kiad6sokra, a szem6lyi juttat6sok viszont eves szinten kozel 20
milli6 Ft-tal emelkedtek, nagTtreszt a minim6lb6r emel6sek hat6s6ra, mdsreszt a kultur6lis p6t1ek

kifizetese es a piiyirzatokhoz kapcsol6d6 szemelyi kiad6sok hat6s6ra.

A tttbltnatban szereplo kiad6sokb6l a beruh6z6si kiadisokra a piiydzatokb6l szhrmazo

felhalmoz6sra 6tvett bev6telek nyfijtottak fedezetet. Az int6zm6ny vezet6se mindent megtett
annak 6rdek6ben, hogy saj6t bev6teleit pilyhzatb6l szirmaz6 tisszegekkel kieg6szits". lines
szinten megktizelitfien 20 6s 70 milli6 Ft ktiztitti piiyizati forrisokb6l gazdflkodhattak,
amelyet szem6lyi 6s dologi kiadisok mellett, a tfrgyi felt6teleik javitisira is felhaszniltak.
2019-ben az EMMI 18.400 e Ft-os piiyizati t6mogat6s6b6l osszesen (6fa n6lktil) 11,5 milli6 Ft-ot
koltottek 1 db 5 szemelyes TOYOTA kisteheraut6ra (a kor6bbi gepj6rmiiveik gazdas6gosan
javithatatlanok voltak), mdromriszerekre, digit6lis fenykdpezogdpre, sz6mitdstechnikai eszkoz6kre,
2,5 milli6 Ft jir6sszekhelyi p6ly6zatbolpedig a r6g6szethez sziikseges szoftvert szereil.ekbe.
A Gocseji Mirzeum egyes r6szlegein6l 2019. I-X. h6napban t6nylegesen felmeriilt kiad6sok es

bev6telek alakul6sa: adatok: ezer Ft-ban

Rendezv6nyek Pilvizatok Int€zm6ny
iisszesenR6g6szet

Mfiktid6s
iisszeeen

Gticseji
Mrizeum

Falumrizeum

268057 75294 3433sr13525* 91688 2165160679
32764884026 1434 265r09 616398S I 36582 44067

t

Kiadrlsok
2017.6v

t6ny
2018.6v

t6rry'

2919.
Eredeti

elir-
irrlnpat

2019.
Mddosi-

tott
el6irrinl,-

zat

2019.I-X.
h6

2019.
xr. h6

2019.
xrl. h6

Osszesen
f,l6ir.

Marad'
YAIlY

Foelalkoztetottak szem6lvi iut.

K6lsd szemdlyi Juttat6.sok

Szem6h,i iuttatisok iisszesen:

Munkaad6t te rhel6 i 6rul6kok

Keszlet beszerz6s

Komrnunik{ci6s szolsiltatisok

Szols6ltatiisi kiadisok

Kikiildetds. rekl6m €s prop.

Kiitonfele bef. 6s doloei kiad. 30 834

18 697
,

Miik.:.p€lf ,:t.isszat&;.=+fu . 3.
Ee-vdb mrikoddsi cdhi trim. Ah. b

Mtik. cdhi visszater- tdm. Ah. k..

Beruh6z6s elozetes AFA I I zql
I

Bev6tel
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24097 -3054r 7662 731 1948 137 54 15702

\
tr

* A Falumrizeum esetdben is csak a sajet mr.ik6desi bevetel szerepel atihllzat bevetel sor6ban, mert finanszirozAst csak
a G<icseji Mtzeumra, mint fotevdkenysegre kdnyveltek, ez okozta a negativ maradv6n1,t.

A 7. oldal alj6n tal6lhat6 kis tibli.zat adataib6l l6that6, hogy az egyes tev6kenys6gek eset6ben
zz 6v sorin, az l-X. h6napban a bev6telek fedezt6k a kiadfsokat, int6zm6nyi szinten m6g
15702 e Ft maradvrlny k6pz6dtitt, amely azonban - a betervezett, de kies6 bev6tel miatt (-22,5
milli6 Ft r6g6szeti bev6tel + 6fa) - az 6v hrltral6v6 r6sz6re mir nem jelent el6gs6ges fedezetet.

zin qorx

Alul[rott Kajdn Imre a Gticseji Milzeum igozgotdjo ds Horvdth Kdroly a Kdzgl,i[jtemdnyi ds

kdzm{ivel6ddsi GESZ igazgatdja a tan6csaddsr6l keszitett Jelentesben foglaltakat megismertem.
A jelent6sben szerep16 megrillapitrisokkal egyet6rtek, 6szrev6telt nem kivrinok tenni.

A vonatkozd jogszabdlyok is szok rtividitdse:
Magyarorszdg helyi cinkormdnyzatairol sz6l6 201 1. 6vi CLXXXIX. trirveny
2011. evi CXCV trirveny aziilamh|aanisr6l
A muzedlis intezmenl'ekrol. a nvilvdnos kdnn,t6ri elldtasrol es a kozmtiveloddsrol szolo 1997. dvi CXL tcirvenl'
A kulrurrilis cirrikseg v6delmerol szolo 2001. evi LXIV. t6rvdny
A kultur6lis rirriks6g v6delm6vel kapcsolatos szabdlyokr6l sz6l6 68/2018. (fV. 9.) Kormdnyendelet
A kcizm[iveloddsi 6s a kcizgl'ri.itemenfi teriileten foglalkoztatott krizalkalmazottak.iogviszonl'6r'al osszefiiggo eg1,es kdrddsek
rendezdsdrol szolo 150/1992. (Xl. 20.) Kormdnvrendelet

Ajelentdst kapjdk:
Gdcseji Milzeum
KKGESZ
Ellen6rzdsi Osztdly,
Humdni gazgatasi Osztdlv
Kdzgazdasdgt Osztdlv
lrattar

Keltez6s: Zalaegerszeg, 2019. 11. 1 8f Keltez6s: Zal1egerszeg, 2019. 11. 18.
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