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Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának megbízásából készült 

belső ellenőri vizsgálatról, a Virág János Nagyközségi Könyvtár 
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Ellenőrzést végezte: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft 

 

Ellenőrzött szerv: Virág János Nagyközségi Könyvtár 

 

Ellenőrzés tárgya: szabályozottság, működés, gazdálkodás 

 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézmény szabályozottsága, 

működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az 

Alapító által kitűzött céloknak. 

 

Az ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 

 

Ellenőrzési időszak: 2013. év  

 

Helyszíni ellenőrzés: 2014. március 26. 

 

Vizsgálatot végző ellenőr: Kormos Anna belső ellenőr (regisztrációs szám: 

5113188) 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: Az ellenőrzés során 

áttekintettük az intézmény működését meghatározó szabályzatokat, értékeltük 

gazdálkodását. A helyszíni vizsgálat lefolytatásában Márton Emília könyvtáros 

működött közre és adott felvilágosítást a felmerült kérdésekre. 
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Az ellenőrzött időszakban az ellenőrzött területért, feladatért felelős 

vezetők neve, beosztása: 

 Botta György    polgármester 

 Dr. Schutzbach Ferenc   címzetes főjegyző 

 

Vonatkozó jogszabályi környezet:  

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 

Áht.), 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.), 

 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény, 

 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (a továbbiakban: 

Áfa), 

 3/1975. (VIII.17.) KM-PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

(leltározásáról), az állományból történő törléséről szóló szabályzat 

kiadásáról, 

 64/1999. (IV.28.) kormányrendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének 

vezetéséről,
1
 

 120/2014. (IV.8.) kormányrendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének 

vezetéséről,
2
 

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.). 

                                                 
1
 hatályos: 2014. április 23-ig 

2
 hatályos: 2014. április 24-től 
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Vezetői összefoglaló 

 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának megbízásából elvégeztük a Virág 

János Nagyközségi Könyvtár működésének, gazdálkodásának, 

szabályozottságának ellenőrzését. A vizsgálat során felmértük és értékeltük az 

intézmény működését meghatározó szabályzatokat, gazdálkodását. 

 

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, 

hogy megalapozott véleményt formálhassunk. 

 

Főbb megállapításaink a következők: 

 A számla–, illetve nyugtakibocsátáshoz írásbeli meghatalmazás nem 

kapcsolódik. 

 

Megállapításokhoz, következtetésekhez kapcsolódó főbb javaslataink:  

 A számlázási (nyugta-kiállítási) tevékenységet ellátó rendelkezzen az 

önkormányzat vezetője által aláírt írásbeli meghatalmazással a feladat-

ellátásra vonatkozóan. 

 

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben 

található.  
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Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk
3
 a vizsgált területről, illetve 

folyamatról összességében: megfelelő 

 

Az ellenőrzés „megfelelőnek” ítélt területei szinte minden tekintetben megfelelő belső 

kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A megállapítások alapvetően 

nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok 

rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge 

pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen 

területeken gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, amely már bebizonyította, hogy képes a 

célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére. 

                                                 
3
 véleményünk lehet: megfelelő, korlátozottan megfelelő, gyenge, kritikus, elégtelen 
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Részletes vizsgálati megállapítások 

 

1. Szabályozottság 

 

1.1. Törzskönyvi kivonat 

 

A Virág János Nagyközségi Könyvtár által ellátott feladatokat a Magyar 

Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 17-TNY-394-2/2013-733447 

számon, 2013. január 25-én az önkormányzat részére megküldött Törzskönyvi 

kivonat tartalmazza a következő alaptevékenységek tekintetében: 

 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 

910123 Könyvtári szolgáltatások, 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése. 

 

Megjegyezzük, hogy a helyszíni vizsgálat során bemutatásra került az 

önkormányzat 34/2012. (V.15.) számú határozatával elfogadott alapító okirat is, 

de mivel a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartó rendszere az 

intézményt nem jelöli, továbbá az alapító okiratot nem tartalmazza, így az nem 

tekinthető hatályosnak. 

 

A Virág János Nagyközségi Könyvtár jelenleg nyilvános könyvtárként működő, 

alapító okirattal nem rendelkező költségvetési szerv. Ennek alapján nem teljes 

mértékben felel meg a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 

120/2014. (IV. 8.) Kormányrendelet előírásainak: 
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A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 54. § (2) bekezdése alapján, az e rendeletben 

meghatározottak szerint vezeti a nyilvános könyvtárak jegyzékét (a továbbiakban: 

jegyzék). 

 

(2) A jegyzékre az a könyvtár vehető fel, amely teljesíti a nyilvános könyvtár Kultv. 

54. § (1) bekezdésében meghatározott alapkövetelményeit (a továbbiakban: 

alapkövetelmények) és ellátja a nyilvános könyvtár Kultv. 55. § (1) bekezdésében 

meghatározott alapfeladatait (a továbbiakban: alapfeladatok). 

 

(3) A jegyzék a könyvtár alapító okiratával, vagy – az államháztartásról szóló 

törvény hatálya alá nem tartozó könyvtárak esetében – a nyilvános könyvtári 

tevékenység folytatására jogosító okiratával (a továbbiakban együtt: alapító okirat) 

egyezően, és a 2. § (3) bekezdése szerinti, a jegyzékbe történő felvétel iránti 

kérelemben (a továbbiakban: kérelem) foglaltak alapján tartalmazza a könyvtár 

a) nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, honlapjának címét, 

b) székhelye szerinti település nevét, KSH- és megyekódját, 

c) alapító okiratának keltét, 

d) fenntartójának, illetve működtetőjének megnevezését (a továbbiakban együtt: 

fenntartója), 

e) alaptevékenységét (alaptevékenységeit), 

f) vezetőjének nevét, 

g) részletes nyitva tartását, valamint 

h) ingyenes alapszolgáltatásainak felsorolását. 

 

(4) E rendelet alkalmazásában nyilvános könyvtári tevékenység folytatására jogosító 

okirat 

a) a Kultv. 54. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó könyvtárak esetében a könyvtár 

alapító okirata, 

b) a Kultv. 54. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó könyvtárak esetében a 

fenntartó alapító okirata és a könyvtár szervezeti és működési szabályzata, amelyekből 

egyértelműen megállapítható, hogy a könyvtár a nyilvános könyvtárak rendszerszerű 

működésében feladatot vállalhat, és ezt a feladatot képes folyamatosan ellátni, továbbá 

amely egyértelműen tartalmazza a könyvtár alaptevékenységét (alaptevékenységeit). 
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1.2. Gyűjtőköri szabályzat 

 

Az iskolai könyvtárként is működő kulturális intézmény gyűjtőköri szabályzattal 

rendelkezik, hatályba lépésének időpontja azonban nem állapítható meg. 

 

A belső előírás szabályozza: 

- a könyvtár feladatait, 

- a könyvtári gyűjtemény tagozódását, 

- a részletes gyűjtőköri leírást, 

- a gyűjtött dokumentumok típusait, 

- a tervszerű állományapasztás, valamint az állományból történő kivonás 

alapelveit. 

 

A könyvtár számítógépes katalógusát a Szikla számítástechnikai program 

alkalmazásával vezetik, mellyel a további feladatok (nyilvántartás-, kölcsönzés-, 

és keresés) ellátása is biztosított. 

 

Ezen felül elektronikus levelezés is bonyolítható, mely visszajelzi a kölcsönözött 

könyvtári állomány visszavételét is. 

 

2. A Könyvtár működése 

 

2.1. Személyi feltételek 

 

A könyvtárosi feladatokat Márton Emília, az önkormányzatnál közalkalmazotti 

jogviszonyban foglalkoztatott munkatárs látja el, közművelődési szakemberként. 
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Felsőfokú iskolai végzettséget művelődésszervezőként a Berzsenyi Dániel 

Főiskolán szerzett, és OKJ 5432201 számú, felsőfokú szakmai végzettségű 

segéd-könyvtárosi képesítéssel rendelkezik. 

 

2.2. Tárgyi feltételek 

 

A könyvtár alapterülete a 2004. évben végrehajtott bővítés következtében 256 

m
2
-re növekedett. 

 

Informatikai ellátottsága megfelelő színvonalúnak tekinthető, a látogatók 5 

darab internetkapcsolattal rendelkező számítógépet használhatnak.  

 

E szolgáltatáson felül kedveltek a közgyűjteményi intézmény által szervezett 

rendezvények, pl. „Tea a könyvtárban”, úti beszámolók, vetítések, 

klubfoglalkozások, kiállítások – bemutatók.  

 

Rendszeresen tartanak könyvtári– és könyvtárhasználati órákat is az alapfokú 

oktatási intézményekbe járó gyermekek részére is. 

 

2.3. A beiratkozás rendje 

 

A 2011. október 1-től alkalmazandó könyvtárhasználati szabályzat alapján a 

könyvtári beiratkozásra személyi igazolvány bemutatása mellett van mód, 

amennyiben a vonatkozó jogszabály ezt életkorra tekintettel előírja. 

 

A könyvtárat igénybe vevők tagdíjfizetési kötelezettsége a következő: 

- 16 éves korig, illetve 70 év felett ingyenes, 
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- fogyatékossággal élőknek, munkanélkülieknek 300 Ft/év, 

- minden más esetben 500 Ft/év 

 

A kölcsönzés részben a Szikla számítástechnikai program alkalmazásával, 

részben tasakos módszerrel történik. Előoldalának adattartalma megfelel a 1997. 

évi CXL. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak, mivel azon jelölik az 

olvasó nevén kívül születési helyét, idejét, lakcímét, személyi igazolványának 

számát, valamint tagságának érvényességét is. Az olvasójegyet a helyszínen 

elmondottak szerint jelzés-értékűnek tekintik. 

 

A hátoldalon megtalálhatóak a kölcsönzéssel, nyilvántartással összefüggő 

olvasói kötelezettségek, melynek tudomásulvételét a beiratkozott tag, kiskorú 

esetében a szülő, vagy gondviselő aláírásával igazolja. 

 

A kapott felvilágosítás szerint az első beiratkozás során a könyvtárhasználati 

szabályzat megismerését kötelezővé tették. 

 

Az alkalmazott számítástechnikai programmal az adatokat internetes 

kapcsolaton keresztül továbbítják a forgalmazó NetLib Kft szerverére. A kezelt 

adatokat az intézmény számítógépén is tárolják. 

 

A beiratkozott olvasók számát a 2011-2013. évek adatait figyelembe véve 

értékeltük, mely a következő: 

 

           főben 

Beiratkozott  

olvasók száma 

2011. 

12.31. 

2012. 

12.31. 

2013. 

12. 31. 

Összesen (fő) 339 326 303 
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A könyvtárba beiratkozottak száma 2011-ről 2013-ra 36 fővel csökkent, ami 

több mint 10 %-os változás. 

 

2.4. A kölcsönzés szabályai 

 

A kölcsönzés előírásait a könyvkölcsönzési szabályzatban rögzítették. 

 

Egy alkalommal gyermek esetében 5, felnőttnél 10 kötetben maximálták a 

kölcsönözhető kötetek számát 4 hétre, folyóiratot legfeljebb 1 hétre, mely 

időszak telefonon, személyes bejelentés, vagy elektronikus levél alapján 

meghosszabbítható maximum 2 esetben azzal a kitétellel, hogy előjegyzést nem 

vettek fel a könyvtári dokumentumra. 

 

2.5. A könyvtár nyitva tartási rendje 

 

Az intézmény nyitva tartási rendjét a következők szerint szabályozták: 

hétfő    9 - 12 óráig és 13-17 óráig 

kedd    9 - 12 óráig és 13-17 óráig 

szerda   9 - 12 óráig és 13-15 óráig 

csütörtök   zárva 

péntek   9 - 12 óráig és 13-17 óráig 

 

A vizsgálat megállapítása szerint a nyitvatartási rend megfelelően kielégíti az 

olvasói igényeket. 
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2.6. A könyvtári állomány bővítése 

 

A könyvtáros elmondása szerint a költségvetés tervezésékor a fenntartó 

figyelembe veszi a benyújtott igényeket.  

 

Az állomány gyarapítása részben az egyedi igények, részben a könyvtár 

gyűjtőkörének számbavételével történik.  

 

A könyvtáros a könyvbeszerzésre fordítható előirányzattal teljes mértékben 

önállóan rendelkezik, önmaga állapítja meg a beszerzések körét és ütemezését. 

A vásárlásokat a kedvezményes vásárlási lehetőségek figyelembevételével 

bonyolítják. 

 

2.7. Az állomány nyilvántartása 

 

A könyvtári könyvek egyedi nyilvántartását, a nyilvántartó könyvek vezetését, 

valamint az előírt adminisztrációt részben manuálisan, részben a Szikla 

számítástechnikai program alkalmazásával végzi a könyvtáros.  

 

A jelenleg használatban lévő egyedi állomány nyilvántartó könyvet 2013-ban 

nyitották meg.  

 

A csoportos leltárkönyv használatba vétele 1980-ban történt, 2013. december 

31-én a bejegyzett kötetek száma 18.001 darab volt. 

 

A könyveken minden esetben jelölik az egyedi nyilvántartás sorszámát. 
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A nyilvántartott állomány évenkénti megoszlása a következő: 

2011. 12. 31.    17.824 kötet 

2012. 12. 31.    17.879 kötet 

2013. 12. 31.     18.001 kötet 

 

A hangzó anyagok állománya nem tekinthető jelentős mértékűnek. 

 

2013. december 31-én a könyvtárra jellemző mutatók a következők voltak: 

- az állomány nyilvántartott értéke:   10.710 eFt 

- a könyvtári kötetek száma:           18.001 kötet 

- folyóirat            10 db 

- DVD, CD            63 db 

 

Megjegyezzük, hogy a könyvtár beiratkozott tagjai maguk is bővítik a 

rendelkezésre álló folyóiratok körét. 

 

2.8. A könyvtári állomány leltározása, selejtezése 

 

A 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelete (továbbiakban Rendelet) 

szabályozza a könyvtári állomány ellenőrzését (leltározását) és az állományból 

történő törlését, mely szerint: 

 

3. § (1) A könyvtári állomány ellenőrzése (a továbbiakban: leltározás), valamint 

állomány-nyilvántartásból való törlése egyaránt a könyvtári leltár (állomány-

nyilvántartás) alapján történik (2. §). 

 

(2) A könyvtári állomány leltározásának módja mennyiségi felvétel, amelynél az 

összehasonlítást a nyilvántartások alapján a felvétel alkalmával kell végrehajtani, úgy 

hogy a leltározás során az állomány tételesen kerüljön a nyilvántartásokkal 

összehasonlításra. 
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(3) A könyvtári állomány leltározása 

a) jellege szerint: időszaki vagy soron kívüli (4-5. §), 

b) módja szerint: folyamatos vagy fordulónapi (6. §), 

c) mértéke szerint: teljes körű vagy részleges (7. §). 

 

4. § (1) Az időszaki leltározást a muzeális értékű dokumentumok (26. §) valamint a 

(3) bekezdésben meghatározott könyvtárak kivételével 

- a 10 000 vagy ennél kevesebb könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 2 

évenként, 

- a 10 001-25 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 3 évenként…kötelező 

elvégezni. 

 

A teljes körű leltárfelvételre a vonatkozó Rendelet 7. §-a tartalmaz előírást: 

 

(4) A könyvtárban legalább minden második időszaki leltározáskor teljes körű 

állományellenőrzést kell végrehajtani, kivéve a vállalati szakkönyvtárakat, 

amelyekben minden alkalommal teljes körű leltározást kell végezni. 

 

Mivel a vagyon számbavételére 2010. július 15. és november 20. között került 

sor, ezért a vizsgálat felhívja a figyelmet a 2013. évben elmaradt leltárfelvétel 

idei évben történő pótlására. 

 

A helyszíni ellenőrzés során rendelkezésünkre bocsátott állományellenőrzés 

összesítő jegyzéke alapján törölt dokumentumok a következők voltak 2010. 

november 20-án: 

- természetes elhasználódás    879 db 

- selejtezés avulás, fölös példány      42 db 

- térített és behajthatatlan apadás      31 db 

- hiányzó dokumentum     437 db 

Összesen         1.389 db 

 

A selejtezett állomány értéke 271.357 Ft volt, melyet követően 9.164.950 Ft-ban 

állapították meg a leltár szerinti értéket a 17.015 kötet vonatkozásában. 
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Az értékelt jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a törölt állomány tételes 

felsorolása, leltári nyilvántartási száma és értéke. 

 

A használhatatlannak ítélt könyveket felajánlják a környező könyvtáraknak, 

szociális intézményeknek, a legtöbb esetben azonban a megrongálódott 

köteteket hulladékként kezelik. 

 

A vizsgálat megállapítása szerint a folytatott gyakorlat szabályszerű, mivel a 

vonatkozó rendelet betartásra került: 

 

14. § (1) A könyvtár állomány nyilvántartásából a dokumentumokat 

a) selejtezés, vagy 

b) egyéb ok címén szabad kivezetni (törölni), a 15-25. §-okban foglalt rendelkezések 

szerint. .. 

(2) A könyvtár állományában meglevő, de a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak 

ellátására alkalmatlanná vált dokumentumok selejtezés esetén való kivezetésére 

(törlésére) 

a) tervszerű állományapasztás során (15-17. §), vagy 

b) természetes elhasználódás folytán (18. §) kerülhet sor. 

 

15. § (1) A tervszerű állományapasztás a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak 

ellátására elsősorban tartalmi szempontból alkalmatlanná vált dokumentumoknak az 

állományból folyamatosan történő kivonását jelenti. 

(2) Tervszerű állományapasztásra akkor kerül sor, ha 

a) a dokumentum tartalmilag elavult, a benne foglalt ismeretanyag tudományos vagy 

világnézeti szempontból meghaladottá vált, vagy 

b) a dokumentum iránti olvasói igény csökkenése miatt a példányszám egy része 

fölöslegessé vált, vagy 

c) a dokumentum egészéről (feltéve, hogy azt másolata is érdemben pótolhatja) a 

könyvtár által tartós megőrzésre nyilvántartásba vett másolat készült, vagy 

d) a könyvtár gyűjtőköre módosult. 

(3) Az olyan dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatban a könyvtárnak megőrző 

feladatot - (4) bekezdés - kell ellátnia, legalább egy példányban akkor is meg kell 

tartani a könyvtárban, ha azok a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt dokumentumok 

körébe tartoznak. 
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3. A Könyvtár gazdálkodása 

 

A Könyvtár működési kiadásait és bevételeit a törzskönyvi nyilvántartásba jelölt 

szakfeladatokon számolják el az Önkormányzati Hivatalban. 

 

2013. évben könyv-, folyóirat és egyéb információhordozó beszerzésére 450 

eFt-ot tartalmazott az elemi költségvetés, a tárgyévi teljesítés összege 46 eFt 

volt. Ez közel 10 %-os felhasználást mutat a módosított előirányzathoz 

viszonyítva. 

 

A működési kiadásokon felül a TIOP pályázaton nyert 7.858 eFt-ból: 

- multifunkcionális nyomtató, fax, 

- multifunkcionális fénymásoló, 

- 6 db komplett számítógép, 

- 2 db projektor, 

- hangosítástechnikai berendezés beszerzésére került sor. 

 

Kiegészítő szolgáltatásként az alábbi tevékenység végezhető: 

- fénymásolás    20 Ft/oldal 

- nyomtatás    30 Ft – 50 Ft között, 

- számítógép használat  200 Ft/óra 

- faxküldés    300 Ft/oldal 

 

Működési bevételük 2013. évi teljesítése e tevékenységből 220 eFt-ban 

realizálódott.  
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A helyszíni ellenőrzés során tételesen vizsgáltuk az intézményben kezelt 

készpénzt és a kapcsolódó bizonylatokat, melynek során megállapítottuk, hogy a 

szigorú számadású nyomtatványokat az önkormányzat biztosítja, a kötelező 

nyilvántartást elkülönítetten vezeti e feladattal megbízott pénzügyi előadó.  

 

A kiállított bizonylatokon minden esetben az önkormányzat neve és 15733445-

2-17 számú adószáma jelölt. 

 

A vizsgált időszak vonatkozásában jelentős mértékben nyugta került kiállításra, 

igény esetén azonban számlát is biztosítottak. 

 

A szúrópróbaszerűen kiválasztott 2013. július 1-16. közötti időszak befizetései a 

következők voltak az AN2NA betűjelű nyugták esetében: 

 

          forintban 

Sorszáma 
Kiállítás 

időpontja 
Összege 

1241701 07.01. 30 

1241702 07.01. 50 

1241703 07.01. 200 

1241704 07.01. 200 

1241705 07.01. 240 

1241706 07.02. 80 

1241707 07.02 100 

1241708 07.02 100 

1241709 07.02 300 

1241710 07.02 50 

1241711 07.02 360 

1241712 07.02 50 

1241713 07.02 200 

1241714 07.02 120 

1241715 07.02 100 
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Sorszáma 
Kiállítás 

időpontja 
Összege 

1241716 07.02 50 

1241717 07.03. 500 

1241718 07.03. 200 

1241719 07.03. 120 

1241720 07.03. 300 

1241721 07.03. 150 

1241722 07.05. 50 

1241723 07.05. 300 

1241724 07.05. 240 

1241725 07.05. 150 

1241726 07.05. 150 

1241727 07.05. 800 

1241728 07.05. 100 

1241729 07.05. 650 

1241730 07.15. 320 

1241731 07.15. 50 

1241732 07.15. 50 

1241733 07.15. 50 

1241734 07.15. 150 

1241735 07.15. 50 

1241736 07.15. 50 

1241737 07.15. 100 

1241738 07.15. 50 

1241739 07.15. 140 

1241740 07.15. 300 

1241741 07.15. 500 

1241742 07.15. 400 

1241743 07.16. 100 

1241744 07.16. 100 

1241745 07.16. 50 

1241746 07.16. 50 

1241747 07.16. 50 

1241748 07.16. 360 

1241749 07.16. 50 

1241750 07.16. 50 

Összesen:                                8.960 
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A beszedett készpénz a tömb beteltét követően került befizetésre banki úton. 

 

A Könyvtár munkatársa az önkormányzat nevében számlakibocsátásra 

kötelezett. E feladat ellátása során szükségesnek tartjuk megfelelően alkalmazni 

az általános forgalmi adóról szóló 2004. évi CXXVII. törvény előírását, mely 

szerint számlázási tevékenység írásbeli meghatalmazás birtokában folytatható: 

 

160. § (1) A számlakibocsátási kötelezettségnek a kötelezett saját maga, illetőleg - 

megbízása alapján és képviseletében - az általa választott meghatalmazott is eleget 

tehet. Utóbbi esetben a kötelezettnek és meghatalmazottjának előzetesen és írásban 

különösen meg kell állapodnia egymással a számlakibocsátás elfogadásának 

feltételeiről és módjáról. 

(2) A számlakibocsátáshoz fűződő, jogszabályban meghatározott kötelezettségek 

teljesítéséért a kötelezettel együtt a meghatalmazott egyetemlegesen felelős abban az 

esetben is, ha a felek az (1) bekezdésben említett megállapodásban másként 

rendelkeztek. 

(3) Az ügylethez fűződő számlakibocsátási kötelezettségnek - feltéve, hogy annak nem 

a kötelezett saját maga tesz eleget - kizárólag egy meghatalmazott tehet eleget, még 

abban az esetben is, ha a kötelezett egyébként több személy részére is adott 

meghatalmazást. 
 

161. § (1) A számla kibocsátásában meghatalmazottként akár a termék beszerzője, 

szolgáltatás igénybevevője, akár harmadik személy eljárhat. 

(2) A meghatalmazást írásba kell foglalni. 

(3) A meghatalmazás szólhat 1 ügylethez fűződő számlakibocsátási kötelezettség 

teljesítésére, vagy szólhat a számlakibocsátási kötelezettség általános érvényű 

teljesítésére. 

(4) A meghatalmazás korlátozása annyiban hatályos, amennyiben az magából a 

meghatalmazásból kitűnik. 

162. § A megbízás és meghatalmazás 160. és 161. §-ban nem szabályozott 

kérdéseiben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Javasoljuk, hogy a számlázási (nyugta-kiállítási) tevékenységet ellátó 

rendelkezzen az önkormányzat vezetője által aláírt írásbeli 

meghatalmazással a feladat-ellátásra vonatkozóan. 
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Összefoglalás, következtetések: 

 

A Hőgyész Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Virág János 

Nagyközségi Könyvtár működése szabályozott. Jelenleg a közkönyvtári 

feladatok mellett ellátja az iskolai könyvtári feladatokat is. 

 

A könyvtári szolgáltatást igénybe vevők száma 2011. és 2013. évek között 

némileg csökkent.  

 

A könyvtári állomány nyilvántartása, a működéshez kapcsolódó adminisztrációs 

feladatok ellátása részben manuálisan, részben számítástechnikai program 

alkalmazásával történik. 

 

2010-ben az állomány teljes körére vonatkozó leltárfelvételre és selejtezésre 

került sor, melynek ténye megfelelően dokumentált. 

 

A helyszínen tapasztaltakat figyelembe véve az ellenőrzés javaslatot fogalmazott 

meg a magasabb színvonalon történő feladatellátással összefüggésben.  
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Javaslat: 

 

1. Javasoljuk, hogy a számlázási (nyugta-kiállítási) tevékenységet ellátó 

rendelkezzen az önkormányzat vezetője által aláírt írásbeli 

meghatalmazással a feladat-ellátásra vonatkozóan. 
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Megismerési záradék 

 

Alulírott Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző kijelentem, hogy a Virág 

János Nagyközségi Könyvtár működésének, gazdálkodásának, 

szabályozottságának ellenőrzéséről készült jelentés-tervezet tartalmát 

megismertem, egy példányát átvettem. 

 

Nyilatkozom, hogy 

 
*
A jelentés-tervezetben foglaltakkal egyetértek. 

 
*
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése értelmében 

a jelentés-tervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles vagyok 

észrevételeimet megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére. 

 

Tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell 

tekinteni és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül. 

 

Tudomásul veszem, mint az ellenőrzött/javaslattal érintett szerv, szervezeti 

egység vezetője, hogy a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45. §-a értelmében 

az ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedési 

tervet készítek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a 

vonatkozó határidők megjelölésével a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül, és megküldöm a költségvetési szerv vezetője/belső 

ellenőrzési vezető részére, továbbá gondoskodom az abban foglaltak 

végrehajtásáról. 

 

Hőgyész, 2014. május 19. 

       ………………………………… 

              Dr. Schutzbach Ferenc 

         címzetes főjegyző 
 

 

* A csillaggal jelzett részt értelemszerűen kell aláhúzni. 

 

 

 

 


