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ELŐTERJESZTÉS  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. április 27-én 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Intézkedési terv felülvizsgálata 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) a „Megyei hatókörű városi múzeumok 

ellenőrzése” keretében a 2016. év folyamán elvégezte a Kecskeméti Katona József Múzeum 

ellenőrzését a 2011-2014. közötti időszakra vonatkozóan.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 9/2017. (II. 16.) határozatával 

fogadta el az Állami Számvevőszék a „Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése” című 

jelentésében foglalt megállapításai alapján készített intézkedési tervet, mely ezt követően az 

ÁSZ részére megküldésre került. Az ÁSZ elnöke 2017. április 21-én érkezett levelében az 

intézkedési terv kiegészítését tartotta indokoltnak. 

Kérésének megfelelően az intézkedési terv 1. a) pontját félkövér betűvel jelölt szövegrésszel 

javaslom kiegészíteni az alábbiak szerint: 

 

„A Kecskeméti Katona József Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) pénzügyi-gazdálkodási 

feladatait ellátó Intézmény– és Piacfenntartó Szervezet irányító szerv részéről történő 

megkeresése annak érdekében, hogy  

a) vizsgálja felül a Múzeum hatályos eszközök és források értékelési szabályzatát a 

kisösszegű követelések év végi meghatározásának követeléstípusonkénti tartalmával, 

továbbá az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések besorolásának 

elveivel és azok dokumentálásának szabályaival kapcsolatban, szükség esetén 

egészítse ki,” 

 

Az intézkedési terv fenti módosítással nem érintett, további része változatlan marad. 

Mivel a muzeális intézmények fenntartójaként az önkormányzat látja el az irányítással 

kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott feladatokat a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) 

bekezdés d) pontja alapján, így a Kecskeméti Katona József Múzeum esetében az intézkedési 

terv kiegészítését is a közgyűlésnek kell elfogadnia. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. április 24. 

                  Szemereyné Pataki Klaudia 

         polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (IV. 27.) határozata 

Intézkedési terv felülvizsgálata 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2.147-9/2017. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A közgyűlés elfogadja, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

9/2017. (II. 16.) határozata 2.) pontja szerint jóváhagyott, az Állami Számvevőszék 

„Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése” című jelentésében foglalt megállapításai 

alapján készített intézkedési terv 1. a) pontja az alábbiak szerint kerül kiegészítésre: 

 

  „A Kecskeméti Katona József Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) pénzügyi-

gazdálkodási feladatait ellátó Intézmény– és Piacfenntartó Szervezet irányító szerv 

részéről történő megkeresése annak érdekében, hogy  

a) vizsgálja felül a Múzeum hatályos eszközök és források értékelési szabályzatát a 

kisösszegű követelések év végi meghatározásának követeléstípusonkénti tartalmával, 

továbbá az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések besorolásának 

elveivel és azok dokumentálásának szabályaival kapcsolatban, szükség esetén 

egészítse ki,” 

 

 

2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az intézkedési terv 

módosítás előírt határidőn belüli megküldésére az Állami Számvevőszék részére.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


