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Szemereyné Pataki Klaudia 
Polgármester Asszony részére 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

Az Állami Számvevőszék nemrég nyilvánosságra került jelentéséből megtudhattuk, hogy a 

Kecskeméti Katona József Múzeumnál kialakított irányítási rendszer nem biztosította az átlátható, 

elszámolható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást 2011-2014 között.  

 
A Petőfi Népében olvashattuk: Az ÁSZ megállapította, hogy az irányító szervek a múzeumra 
vonatkozóan összességében szabályszerűen gyakorolták feladataikat. A 2011-2012-es átszervezés nem 
felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mert a vagyon tényleges átadására szolgáló jegyzőkönyvet nem 
vettek fel.  A 2012-2013-as központi alrendszerből önkormányzati alrendszerbe történő átszervezés 
során pedig az átláthatóság sérült, mivel nem készült vagyonátadási jelentés. 
A pénzügyi, számviteli tárgyú szabályzatok elkészítése a gazdasági szervezet feladata volt, azonban ezen 
kötelezettségének 2011-ben nem, 2012-ben pedig késedelmesen tett eleget. A múzeum 2013-14 között 
nem rendelkezett bizonylati renddel és önköltség-számítási szabályzattal, ezáltal nem biztosították a 
gazdálkodás jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályozási környezetét. Nem szabályozták a 
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, továbbá a jogszabályban előírt 
közzétételi kötelezettségnek sem teljes körűen tettek eleget, amellyel a múzeum gazdálkodásának, 
működésének átláthatósága nem volt biztosított. Nem gondoskodtak 2011-2012-ben a belső ellenőrzés 
kialakításáról, ezáltal nem teremtették meg a gazdálkodás szabályszerűségének, a közpénzek 
felhasználásának elszámoltathatóságát, átláthatóságát - közölte az ÁSZ.  
A vizsgálat azt is feltárta, hogy a bevételek elszámolása nem volt szabályszerű, mivel az ingatlan 
vagyonelemek hasznosítása az erre felhatalmazást adó szerződés hiányában történt. A kiadási 
előirányzatok felhasználása 2011-2012 között nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, 2013-2014 
között pedig részben. A kulturális javak kölcsönzésére a 2011-2014 között kötött szerződések nem 
tartalmazták a jogszabályban rögzített kötelező tartalmi elemeket, emiatt a kölcsönzött kulturális javak 
állományvédelme nem volt megfelelően biztosított. Az ÁSZ a kecskeméti polgármesternek hat, a 
Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójának pedig további 17 javaslatot fogalmazott meg, 
amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.  
 

Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy az ÁSZ által kért intézkedési terv bekerül-

e a Közgyűlés elé, illetve a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya milyen intézkedést hozott 

már ebben az ügyben? Ki a felelős az ÁSZ által feltárt szabálytalanságokért és hiányosságokért? 

Kérem, hogy a kérdésemre adott választ a következő Közgyűlés tűzze napirendre.  

Kecskemét, 2017. február 8. 

 

    Tisztelettel: 

Király József s.k. 
képviselő 


