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Tárgy:       A Dunaföldvári Művelődési Központ és 

       Könyvtár Szervezeti és Működési  

       Szabályzatának módosítása 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Princzné Borbély Zsanett köznevelési-és

       közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi  

       Bizottság; Oktatási-, Kulturális-,  

       Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport 

       Bizottság;   

Ügyiratszám:      DFV/128-8/2022. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Paksi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja 2022. július 29-én és 2022. 

szeptember 06-án a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján szabályszerűségi ellenőrzés 

keretében helyszíni vizsgálatot végzett a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 

intézménynél (17/2022. sz. ellenőrzés.) a 2022. január 01-2022. augusztus 31. közötti időszakot 

vizsgálva. 

 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a munkaidőkeret bevezetése, kialakítása és 

alkalmazása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 

 

Az ellenőrzés tárgya a dolgozók személyi dokumentációjának, valamint a munkaidőkeret 

vizsgálatához kapcsolódó nyilvántartások, kimutatások, jelenléti ívek és egyéb dokumentumok 

vizsgálata volt. 

 

A Paksi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja a vizsgálat eredményéről a 2022. 

október 07-én kelt, BE/51-4/2022. iktatószámú jelentésben tájékoztatta Dunaföldvár Város 

Polgármesterét és Jegyzőjét, továbbá a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatóját is. 

 

2022. október 26-án intézkedési terv készült az ellenőrzés során feltárt hiányosságok 

megszüntetése céljából (ikt.sz.: DFV/55-45/2022.).  

 

A belső ellenőri jelentés értelmében szükségessé vált az intézmény 6/2022.(I.25.) KT 

határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása is a jelenleg 

érvényben lévő jogszabályi előírásnak, valamint az intézmény jelenlegi fennállásának és 

gyakorlatának megfelelően. 

 

Az intézkedési terv alapján az intézkedés végrehajtásának határideje 2022. december 31. napja. 

 

 



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. 

 

Az Intézményvezető által a belső ellenőrök észrevételei alapján elkészített Szervezetei és 

Működési Szabályzat az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

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

foglaltak szerinti döntéshozatalra. 

 

 

Dunaföldvár, 2022. november 10. 

 

 

Horváth Zsolt sk. 

    polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Művelődési 

Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2023. január 1-jei 

hatállyal a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

   Pataki Dezső - Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgató 

Értesül: 

1. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 

2. Köznevelési- és közművelődési ügyintéző 

3. Paksi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport 














































































