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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) a „Tolna megyei önkormányzati intézmények 

ellenőrzése- Az önkormányzat és a társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának 

monitoring típusú ellenőrzése - 90 intézmény” című ellenőrzés keretében vizsgálatot végzett a 

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél.  

Az ÁSZ célja, hogy az ellenőrzésekkel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, 

rendezettségét, a közpénzügyi helyzet javulását. 

 

Az ÁSZ 2021. november 16-án kelt, EL-3417-1083/2021. iktatószámú levelében tájékoztatta 

Pataki Dezső igazgatót az eredményről. A vizsgálat két hiányosságot tárt fel a monitoring típusú 

ellenőrzés során a Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban: 

1. Az intézmény 2021. évben hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata nem tartalmazta 

az intézmény szervezeti ábráját. 

2. Az intézmény 2021. évben hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata nem tartalmazta 

az ellátandó, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeket. 

 

Az Állami Számvevőszék az eredményről 2021. december 21-én kelt EL-3365-1411/2021. 

iktatószámú levelében tájékoztatta Dunaföldvár Város Önkormányzatának Polgármesterét is. 

 

Pataki Dezső igazgató 2021. december 22-én intézkedési tervet készített az ellenőrzés során 

feltárt hiányosságok megszüntetése céljából (ikt.sz.: MUV/37-4/2021.), szükségessé vált az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

Az intézkedések végrehajtásának határideje 2022. január 31. 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény 78/I. § (4) b) bekezdése szerint az önkormányzat, amely közösségi színteret 

vagy közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja az általa 

fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési 

szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését. 

 



A 12/2020.(IV.07.) PM határozattal elfogadásra került a Dunaföldvári Művelődési Központ és 

Könyvtár szervezeti és működési szabályzata, amelyet az ÁSZ megállapításaival szükséges 

kiegészíteni. 

 

Az Intézményvezető által készített kiegészítés az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatban 

foglaltak szerinti döntéshozatalra. 

 

Dunaföldvár, 2022. január 13. 

Horváth Zsolt s.k. 

    polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Művelődési 

Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítését a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 
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