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INTÉZKEDÉSI TERV 

 
 

Az Állami Számvevőszék Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése a szentendrei székhelyű 
Ferenczy Múzeumnál  tárgyában végzett (ellenőrzés vezetője: Bíró Zsolt, ellenőrzési azonosító: 
VO73704), a 2011-2014. közötti időszakot érintő és 2016. december 8. napján jelentéssel lezárt 
(iktatószáma: V-0944-145/2016) ellenőrzés megállapításai alapján a mai napon az alábbi intézkedési 
tervet készítem. 
 
 
Az ellenőrzési megállapítások 1. pontja értelmében, miszerint a Múzeum stratégiai terve 
meghatározása és jóváhagyása, valamint az alapító okirat, stratégiai fejlesztési és beruházási terve, 
éves szakmai feladatai, munkaterv, beszámolója, feladatalapú költségvetése, valamint 
teljesítményértékelése tekintetében a miniszter előzetes véleményezése szükséges, intézkedem a 
Ferenczy Múzeumi Centrum stratégiai fejlesztési és beruházási terve fenntartói 
jóváhagyásáról, illetve a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45. § (5) bekezdésében meghatározott 
dokumentumok előzetes miniszteri véleményezése megvalósulásáról. 
 
Felelős: múzeumigazgató 
Határidő: stratégiai fejlesztési és beruházási terv jóváhagyása 2017. szeptember 30. 

1997. évi CXL. törvény 45. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok előzetes 
miniszteri véleményezése 2017. január 1. napjától folyamatosan 
 

 
Az ellenőrzési megállapítások 2. pontjával kapcsolatosan, miszerint a feltárt szabálytalanságok 
tekintetében a felelősség tisztázására és szükség szerint a felelősség érvényesítésére intézkedések szükségesek, munkáltatói intézkedés megtételére nincs lehetőség, mivel 2015. évben olyan 
személyi változások történtek, amelyek értelmében a vizsgált időszak (2011-2014) felelős 
vezetőinek, azaz az intézmény vezetőjének és a gazdasági igazgató-helyettesnek a jogviszonya 
megszűnt a múzeumnál. 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2015. (II.26.) Kt. sz. határozatában a 
Ferenczy Múzeum működésének ellenőrzésére célvizsgálatot rendelt el, mely vizsgálat különösen az 
alábbiakra: költségvetési bevételek, költségvetési kiadások alakulására, közbeszerzésekre, 
helytörténeti kiállítás megvalósítására terjedt ki.  
2015. december 9. napján a Ferenczy Múzeum igazgatójának 2015. december 3-án kelt, 
„Tájékoztatás vagyoni hátrányt okozó cselekményekről” című megkeresése alapján az abban foglaltak 
szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatósága 
valamint a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága felé feljelentést tettem ismeretlen 
tettes ellen a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 403. § szerint minősülő 
számvitel rendjének megsértése és a Btk. 376. § szerint minősülő hűtlen kezelés, illetőleg a felderített 
tényállásnak megfelelő esetleges egyéb bűncselekmény miatt. Mindkét szerv a feljelentés 
elutasításáról döntött bűncselekmény hiányában.  
 

 
Szentendre, 2017. január 4. 
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