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      57 /2021. (V.27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT 

     Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek  

     jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről  

    és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

    46. § (4) bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

     hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve a 2021. február 

     8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 

     újbóli  - koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény  

     hatályvesztéséig tartó- meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az 

     Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ  

     Közgyűlés képviselőinek véleményét megismerve a következők szerint határoz: 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint 

módosítja:  

 

1. A I. Fejezet – Általános rendelkezések (5) bekezdése a következők szerint kerül 

módosításra:  

       (5) Az Önkormányzat hivatalos bélyegzője: körbélyegző a következő felirattal: 

       A bélyegző külső részén: DRŽAVNA SLOVENSKA SAMOUPRAVA GORNJI SENIK 

       belső részén: Országos Szlovén Önkormányzat Felsőszölnök  

       a kör közepén: a Magyarország címere és sorszáma (1-3.) 

 

2. A II. Fejezet - Az országos nemzetiségi önkormányzat jogállása, feladata, hatáskörei 

3. §. -a kiegészül a következő (2) bekezdéssel:  

(2) A Közgyűlés hatáskörei közül szerveire nem ruház át.  

 

3. A IV. Fejezet - A közgyűlés ülései, működése 7. §. – a kiegészül a következő (2) 

bekezdéssel:  

(2) Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése minden évben közmeghallgatás 

keretében számol be az elvégzett munkáról. Ezen kívül közmeghallgatás megtartására 

kerülhet sor a nemzetiséget érintő fontos közügy tárgyában.  

A közmeghallgatásra szóló meghívót az Országos Szlovén Önkormányzat honlapján és 

a Porabje című újságban kell megjelentetni.  

 

4. A IV. Fejezet – A közgyűlés ülései, működése 9. §. (3) bekezdése a következők szerint 

kerül módosításra:  

(3) Az elnök az indítvány benyújtásától számított 2 napon belül köteles a rendkívüli  

ülést összehívni. 

 

5. A IV. Fejezet - A közgyűlés ülései, működése 11. §. kiegészül a következő (2) 

bekezdéssel:   

 

(2)Az elnök gondoskodik a közgyűlés rendjének fenntartásáról: 

 

a) figyelmezteti azt a felszólalót, aki a tárgytól eltér vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő 

kifejezéseket használ, 

b) ismételt figyelmeztetés esetén a felszólaltól a szót megvonhatja  
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c) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a képviselő- testület tagjához méltatlan magatartást 

tanúsít.  

 

6. A IV. Fejezet - A közgyűlés ülései, működése 11. §. (2) bekezdés számozása (3) 

bekezdésre módosul és a következők szerint kerül módosításra:  

(3)A nyilvános ülésen a hallgatóság csak az ülésterem kijelölt részén foglalhat helyet és 

az ülés rendjét nem zavarhatja. Az ülés rendjének megzavarása esetén az elnök rendre 

utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem 

elhagyására kötelezheti.  

 

7. A IV. Fejezet - A közgyűlés ülései, működése 15.§- a kiegészül a következő (4)- (5) 

bekezdéssel:  

(4) A meghívott vendégeknek az elnök biztosíthat hozzászólási lehetőséget.  

 

(5) Az elnök a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, vitába 

szállni nem lehet.  

 

 

 

8. A IV. Fejezet - A közgyűlés ülései, működése 15.§. (4)- (5) bekezdése (6)- (7) 

bekezdésre módosul.  

 

9. A IV. Fejezet - A közgyűlés ülései, működése 18. §. – a kiegészül a következő (2) 

bekezdéssel:  

        (2) A közgyűlés a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program keretében meghirdetett  

              pályázatok vonatkozásában szakmai előkészítő és egyéb ezzel összefüggő feladatokat  

              lát el.  

 

10. A IV. Fejezet - A közgyűlés ülései, működése 22. §.- a kiegészül a következő (3) 

bekezdéssel:  

(3) Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlésének ülései a képviselők anyanyelvén 

és magyar nyelven zajlanak.  

 

11. A IV. Fejezet - A közgyűlés ülései, működése 22. §. (3) bekezdésének számozása (4) 

bekezdésre módosul.  

 

12. A IV. Fejezet - A közgyűlés ülései, működése 22. §. a kiegészül a következő (5) 

bekezdéssel:  

(5) Az elnök a jegyzőkönyv elkészítéséről, az aláírattatásról és a Vas Megyei 

Kormányhivatalnak történő megküldésről az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 

útján gondoskodik.  

 

13. A IV. Fejezet - A közgyűlés ülései, működése 22. §. (5) bekezdés számozása (6) 

bekezdésre módosul.  

 

14. A VI. Fejezet - A közgyűlés bizottságai 26.§. (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: (3) A közgyűlés három tagból vagy öt tagból álló bizottságokat hozhat 

létre.  
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15. A VI. Fejezet - A közgyűlés bizottságai rész 26.§. kiegészül a következő (4) 

bekezdéssel: (4) A három tagból álló bizottság legalább egy képviselője a nemzetiségi 

önkormányzat képviselője, az öt tagból álló bizottság legalább két képviselője a 

nemzetiségi önkormányzat képviselője. 

 

16. A VI. Fejezet - A közgyűlés bizottságai rész a 26. §. (4) – (8) bekezdésének számozása 

módosul (5.) – (9) bekezdésre.  

 

17. A IX. Fejezet - Az országos önkormányzat hivatala kiegészül a következő (1)-(3) 

bekezdéssel:  

(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalában a munkaidő heti 40 óra. A Hivatal 

közszolgálati tisztviselőire érvényes munkarend a következő: 

a munkaidő hétfőtől – csütörtökig 7.00 – 15.30 óráig 

                    pénteken   7.00 – 13.00 óráig tart. 

 

A közszolgálati tisztviselő részére – ha a napi munkaidő a 6 órát meghaladja – a       

munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával – napi 30 perc munkaközi szünetet 

kell biztosítani. 

A munkaközi szünet 11.30 órától 13.30 óráig tartó időtartamon belül lehet igénybe venni. 

 

(2)       Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalában az ügyfélfogadási rend a 

következő:  

hétfői és pénteki napokon: 8.30 – 12.30 óráig 

keddi és szerdai napokon:     13. 30 – 15.00 óráig tart. 

 

(3) A Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban: 

a.) ellátja a Közgyűlés és bizottsága(ik) működéséhez kapcsolódó szervezési és 

adminisztrációs feladatokat, 

b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a 

bizottságok és a Közgyűlés munkáját, 

c.)  közreműködik a testületi szervek által tárgyalandó írásos előterjesztések 

elkészítésében, 

d.) előkészíti és végrehajtja a Közgyűlés és bizottságaik döntéseit, (határozatok) az elnök 

és a hivatalvezető operatív vezetésével. 

 

18. A IX. Fejezet - Az országos önkormányzat hivatala 36.§. (1)- (2) bekezdésének 

számozása (4)-(5) bekezdésre módosul.  

 

58/2021. (V. 27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT   

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve a 2021. február 8. 

napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 
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meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve a következők szerint határoz:  

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke az OSZÖ Hivatala Közszolgálati 

Szabályzatát a következők szerint módosítja:  

 

1. A II. fejezet „Munkáltatói jogok gyakorlása” első szakasza a következők szerint 

módosul:  

A Hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a hivatalvezető.  

- A hivatalvezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlás rendjét a Hivatal Szmsz-e 

tartalmazza. 

- A gazdasági vezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlását és az OSZÖ elnökének ezzel 

kapcsolatos jogkörét a Hivatal Szmsz -e tartalmazza.  

 

2. A II. fejezet „Munkáltatói jogok gyakorlása” 3. pontja a következők szerint módosul:  

Az elnök gyakorolja a következő munkáltatói jogokat a hivatalvezető és a gazdasági 

vezető esetében: 

- a közszolgálati jogviszony létesítése 

- a közszolgálati jogviszony megszüntetése 

- adott esetben javadalmazás és béremelés előterjesztése, szerződés aláírása  

- jutalmazás 

 

3. A IV. fejezet „Az alkalmazás feltételei, közszolgálati jogviszony létesítése” 2. pont 

kiegészül a következő 2.6. ponttal:  

2.6.A „home office” munkavégzésre külön szabályzat szerinti előírások 

vonatkoznak.  

 

4. A VI. fejezet „Egyéb juttatások” 1. „Cafeteria juttatás” a következők szerint módosul:  

 

 

A közszolgálati tisztviselő cafetéria juttatásként – választása szerint – a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt 

juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által 

meghatározott rendben jogosult. 

 

A cafetéria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a 

juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 

 

A közszolgálati tisztviselő írásban vagy elektronikus úton tárgyév január 31- éig, illetve a 

jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy cafetéria juttatás 

összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. 

 

Ezen nyilatkozat tárgyévben egy alkalommal írásban vagy elektronikus úton a nyilatkozat 

ismételt benyújtásával módosítható. 

 

A cafetéria juttatás részletes rendelkezéseit és összegét külön, tárgyévben jóváhagyott 

szabályzat tartalmazza.  

 

5. A VI. fejezet „Egyéb juttatások” 2.2.4. pontja a következők szerint módosul:  
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2.2.4. Ruházati támogatás 

 

A ruházati támogatás mértéke: bruttó 300.752.-Ft/fő/év 

Az összeg a tárgyévben munkáltatónál töltött idő arányában tárgyév november hó 30. 

napjáig kerül kifizetésre.  

 

      A szabályzat egyebekben változatlan marad.  

 

 

59/2021. (V. 27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT   

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve a 2021. február 8. 

napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve a következők szerint határoz: 

Az OSZÖ Közgyűlésének elnöke az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala Ügyrendjét a 

következők szerint módosítja:  

 

I. A III. fejezet – A költségvetési szerv szervezeti felépítése 1 .pont a következők 

szerint módosul  

 

1.  A költségvetési szerv szervezeti felépítése 

 

A hivatalt a hivatalvezető vezeti, akit a Közgyűlés határozatlan időre nevez ki. A hivatal 

vezetője nem lehet az Országos Szlovén Önkormányzat tagja. A hivatal munkatársai 

felett a munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja.  

A hivatalvezető helyettesítésére hivatalvezető-helyettes is kinevezhető. 

A gazdasági vezető vonatkozásában hatályos foglalkoztatási szabályokat az Országos 

Szlovén Önkormányzat Hivatalának Közszolgálati Szabályzata; illetve Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza.  

 

II. A III. fejezet – A költségvetési szerv szervezeti felépítése 4.1. pont hivatalvezetőre 

vonatkozó rendelkezések a következők szerint módosul:  

 

A hivatalvezető 

 

a) vezeti az országos nemzetiségi önkormányzati hivatalt, ellátja az ehhez kapcsolódó 

munkáltatói jogkörbe tartozó feladatokat, e körben kinevezi – a gazdasági vezető 

kivételével- a hivatal köztisztviselőit, illetve a hivatal nem köztisztviselő munkavállalóival 

egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, szabályozza a hivatal belső 

működésének rendjét, 

III. A III. fejezet – A költségvetési szerv szervezeti felépítése 4.2. pont a következők szerint 

módosul:  
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4.2. Vezető-helyettes: 

 

A hivatalvezető helyettesítésére hivatalvezető-helyettes nevezhető ki. 

 a költségvetési szerv vezetője távolléte esetén ellátja a vezetői feladatokat, 

 a vezető megbízása alapján képviseli a szervezetet külső szervek előtt. 

 

A vezető-helyettes feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre 

kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírása tartalmaz. 

A hivatalvezető helyettesítésére vonatkozó rendelkezéseket a munkaköri leírások szabályozzák.  

 

IV. Az ÜGYREND hatálybalépése 

 

Az ÜGYREND 2021. június 1-jén lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

Az ÜGYREND mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról a költségvetési szerv vezetője 

gondoskodik. 

 

 

 

60/2021. (V. 27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT   

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve a 2021. február 8. 

napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve, az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési 

szerveinek a 2021. évi költségvetésről szóló 25/2021. számú határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. A közgyűlés elnöke az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 

2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 591 153 228 Ft-ban állapítja meg. /Az 

1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 123 977 941 

Ft-tal nőtt/ 

2. A közgyűlés elnöke az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. 

évi költségvetés kiadási főösszegét 591 153 228 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú 

melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 123 977 941 Ft-tal nőtt/.) 

3. A 25/2021. számú határozat egyebekben nem változik. 

4.  A közgyűlés elnöke a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési 

határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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61/2021. (V. 27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT   

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve a 2021. február 8. 

napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2020. évi 

zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja. 

 

 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § (1) A határozat hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat 

költségvetési szerveire. 

 

(2) A zárszámadási határozat elkülönítetten tartalmazza: 

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását, 

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását, 

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem 

tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását. 

 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont 

szerinti zárszámadások összesítése. 

 

 

2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése 

 

 

2. § (1) A közgyűlés az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. 

évi  

a) kiadási főösszegét 490 035 161 forintban,  

b) bevételi főösszegét 549 836 170   forintban  

állapítja meg. 

 

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2020. évi 

teljesített költségvetésének fő számai: 

a) a teljesített költségvetési bevételek összege 529 646 633 forint,  

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 490 035 161 forint,  

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített 

költségvetési kiadások különbözete 39 611 472 forint többlet. 

 

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített bevételei 

kiemelt előirányzatonként: 
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a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:  414 365 283 forint, 

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:    84 488 181 forint, 

c) B3 Közhatalmi bevételek:                    0 forint, 

d) B4 Működési bevételek:      7 690 452 forint, 

e) B5 Felhalmozási bevételek:                    0 forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:    23 102 717 forint, 

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                    0 forint, 

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):  529 646 633 forint. 

 

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                            529 646 633 forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei                                                     0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                           0 forint. 

  

 

 

 

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési 

bevételeiből: 

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport           445 158 452 forint, 

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:       84 488 181 forint. 

 

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti 

összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz 

kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja 

szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet 

tartalmazza. 

 

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 

teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.  

 

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt 

kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: 

a) K1. Személyi juttatások:   226 045 818 forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     36 140 822 forint, 

c) K3. Dologi kiadások:     75 354 895 forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                     0 forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:     83 172 546 forint, 

f) K6. Beruházások:     24 418 156 forint, 

g) K7. Felújítások:     39 901 924 forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:       5 000 000 forint, 

i) Költségvetési kiadások összesen:   490 035 161 forint. 

 

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési 

kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                             490 035 161 forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                                     0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                       0 forint. 
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(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai 

előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                           420 714 081 forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                        69 321 080 forint.  

 

5. § A önkormányzat nevében végzett:  

1) beruházási kiadások beruházásonként: 

ebből:  

a) Országos Szlovén Önkormányzat:  

aa) bútorzat beszerzés (székház- tárgyaló) beruházás                  253 644 forint, 

ab) KJKÁIÓ pályázat (informatikai eszköz-beszerzés,  

szlovén nyelvi terem kialakítása bútorzat-beszerzése)               5 628 545 forint 

ac) OSZÖ személygépjármű - 4 db felni beszerzés beruházás      261 660 forint 

ad) OSZÖ Hivatala szennyvíztisztító rendszere létesítésének 

 és a szlovén nyelvoktatás tárgyi feltételeinek javításához  

hozzájáruló eszközök beszerzésének támogatása beruházás     8 557 660 forint                                                                               

ae) AKÁIÓ informatikai eszköz beszerzés beruházás               2 610 250 forint 

af) A helyi szlovén közösség számára jelentős síremlékekből álló emlékfal elkészítése  

               és Apátistvánfalván történő felállítása beruházás                 2 347 557 forint                              

ag) hangszerek beszerzése (Az OSZÖ kulturális csoportja működéséhez) beruházás                                   

                                                                                                       910 600 forint 

ah) közúti sárga villogó (2 db) elhelyezésének kiviteleztetése                                                              

                                                                                                     1 078 230 forint 

      

b) OSZÖ Hivatala: 

ba) immateriális javak beszerzése beruházás               162 560 forint, 

bb) informatikai eszközök beszerzése beruházás         417 775 forint, 

bc) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése beruházás     343 173 forint,   

      

 c) Kühár Emlékház (Szlovén Tájház): 

         ca) kis értékű tárgyi eszköz beszerzés beruházás         278 575 forint, 

          

  d) Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda: 

         da) kis értékű tárgyi eszköz beszerzés beruházás  1 005 656 forint  

         db) nyomtató beszerzés beruházás  378 778 forint 

 

  e) Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

          ea) kis értékű tárgyi eszköz beszerzés beruházás  184 493 forint                    

 

2) felújítási kiadások felújításonként: 

Ebből: 

    a) Országos Szlovén Önkormányzat 

aa)KJKÁIÓ felújítás (födémszigetelés, tornatermi és folyosói falburkolat csere;  

tornatermi lámpatestek cseréje) 16 328 993 forint, 

ab) világháborús emlékmű Felsőszölnök felújítás 0 forint, 

ac) AKÁIÓ tornaterem- bővítés - felújítás 13 711 477 forint 

     

    b) Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 

         ba) - felújítás 0 forint. 
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    c) Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 

         ca) – nagyböjti fatábla restaurálás felújítás 560 000 forint, 

         cb) – konyhai kályha felújítása 624 000 forint, 

         cc)  - pályázat (tetőtéri vizesblokk kialakítás; villamossági,- épületgépészeti munkálatok   

elvégzése) felújítás 7 450 054 forint. 

          cd)- garázskapu felújítás   1 227 400 forint 

 

    d) Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 

         da) - felújítás 0 forint. 

 

    e) Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

        ea) –felújítás 0 forint. 
 

 

    6. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb 

működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok 

összege 1 299 516 forint, melyből: 

a) az általános tartalék 0 forint, 

 

b) a céltartalék 1 299 516 forint. 

    (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza. 

  

(3) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos 

jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 59 801 009 forintban kerül jóváhagyásra. A 

jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel. 

 

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő 

hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza 

 

9. § (1) Az elnök az Önkormányzat 2020. évre önkormányzati szinten összesített – 

közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 43. fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 43 fő.  

  

(2) Az önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, 

teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő. 

 

10. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési 

bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja 

határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: 

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési 

egyenlege (működési célú egyenleg) 24 444 371 forint többlet, 

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési 

egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 15 167 101 forint többlet. 

 

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a). pontja szerinti 2020. évi teljesített többletének 

felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt 

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen: 0 forint, 

ebből:        
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      aa) működési célú  0 forint, 

      ab) felhalmozási célú  0 forint, 

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen: 0 forint, 

ebből:        

      ba) működési célú  0 forint, 

      bb) felhalmozási célú  0 forint, 

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen: 0 forint, 

ebből:        

      ca) működési célú  0 forint, 

      cb) felhalmozási célú  0 forint, 

d) egyéb finanszírozási kiadás összesen: 39 611 472 forint, 

ebből:        

      da) működési célú  24 444 371 forint, 

      db) felhalmozási célú  15 167 101 forint. 

 

 

 

3. Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2020. évi költségvetésének teljesítése 

 

 

11. § (1) Az elnök az Önkormányzat által irányított Hivatal teljesített 2020. évi 

zárszámadásának 

a) kiadási főösszegét:                                50 695 211 forintban,  

b) bevételi főösszegét:                               54 287 476 forintban  

állapítja meg. 

 

(2) A  Hivatal teljesített költségvetésének fő számai: 

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:  11 503 forint, 

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 50 695 211 forint, 

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési 

kiadások különbözete 50 683 708 forint hiány. 

 

12. § (1) A Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 forint, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 forint, 

c) B3. Közhatalmi bevételek:                     0 forint, 

d) B4. Működési bevételek:            11 503 forint, 

e) B5. Felhalmozási bevételek:                     0 forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                     0 forint, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                     0 forint, 

h) Költségvetési bevételek összesen:            11 503 forint. 

 

(2) A Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 11 503 forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint. 

 

(3) A Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:               11 503 forint, 

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                       0 forint. 
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13. § (1) A Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai  

a) K1. Személyi juttatások:     36 465 142 forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       5 714 012 forint, 

c) K3. Dologi kiadások:   7 592 549 forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:              0 forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:             0 forint, 

f) K6. Beruházások:     923 508 forint, 

g) K7. Felújítások:                      0 forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                      0 forint, 

i) Költségvetési kiadások összesen:      50 695 211 forint. 

 

(2) A Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                                50 695 211 forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                                      0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:                                                   0 forint. 

 

(3) A Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:          49 771 703 forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:          923 508 forint. 

 

14. § (1) Az elnök a Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-

előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő. 

 

(2) A Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 

fő. 

 

15. § (1) A Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési 

egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési 

egyenlegen belül: 

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú 

egyenleg) 49 760 200 forint hiány,  

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási 

célú egyenleg) 923 508 forint hiány. 

  

(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az 

alábbiak szerint történik: 

a) belső finanszírozással 2 938 432 forint, 

b) külső finanszírozással 47 745 276 forint. 

 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:  

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 

összesen:                                                                              2 938 432   forint,  

ebből: 

      aa) működési célú finanszírozás 2 938 432 forint, 

      ab) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint, 

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása  

összesen:                                                                              0 forint,  
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ebből: 

     ba) működési célú finanszírozás 0 forint, 

     bb) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint. 

 

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 

46 030 354 forint, melyből: 

a) működési célú finanszírozás                                        46 821 768 forint, 

b) felhalmozási célú finanszírozás 923 508 forint. 

 

 

4. A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 

 2020. évi költségvetésének teljesítése 

 

 

16. § (1) Az elnök a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2020. évi 

zárszámadásának 

a) kiadási főösszegét:                                  19 699 273 forintban,  

b) bevételi főösszegét                                  20 342 709 forintban  

állapítja meg. 

 

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő 

számai: 

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 557 408 forint, 

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 19 699 273 forint, 

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési 

kiadások különbözete 19 141 865 forint hiány. 

 

17. § (1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2020. évi teljesített 

kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 forint, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 forint, 

c) B3. Közhatalmi bevételek:                     0 forint, 

d) B4. Működési bevételek:              1 679 forint, 

e) B5. Felhalmozási bevételek:                     0 forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:          555 729 forint, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                     0 forint, 

h) Költségvetési bevételek összesen:          557 408 forint. 

 

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv teljesített költségvetési 

bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                                    557 408 forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                                     0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                                  0 forint. 

 

(3) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv teljesített költségvetési 

bevételei előirányzat csoportonként 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 557 408 forint, 

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                       0 forint. 
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18. § (1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2020. évi teljesített 

kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai  

a) K1. Személyi juttatások:       5 569 232 forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          949 201 forint, 

c) K3. Dologi kiadások:       3 040 811 forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                     0 forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                     0 forint, 

f) K6. Beruházások:          278 575 forint, 

g) K7. Felújítások:       9 861 454 forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                     0 forint, 

i) Költségvetési kiadások összesen:     19 699 273 forint. 

 

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv teljesített költségvetési 

kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                                19 699 273 forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                                 0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:                                             0 forint. 

 

(3) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv teljesített költségvetési 

kiadásai előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:               9 559 244 forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:        10 140 029 forint. 

 

19. § (1) Az elnök a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv – 

közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő. 

 

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. 

évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő. 

 

20. § (1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv teljesített költségvetési 

bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 19. § (2) bekezdés c) pontja határozza 

meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül: 

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú 

egyenleg) 9 001 836 forint hiány,  

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási 

célú egyenleg) 10 140 029 forint hiány. 

 

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2020. 

évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: 

a) belső finanszírozással 937 621 forint, 

b) külső finanszírozással 18 204 244 forint. 

 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:  

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 

összesen:                                                                                   937 621  forint,  

ebből: 

      aa) működési célú finanszírozás                       0 forint, 
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      ab) felhalmozási célú finanszírozás       937 621 forint, 

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása  

összesen:                                                                                         0 forint,  

ebből: 

     ba) működési célú finanszírozás         0 forint, 

     bb) felhalmozási célú finanszírozás          0 forint. 

 

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 

18 204 244 forint, melyből: 

a) működési célú finanszírozás       9 001 836 forint, 

b) felhalmozási célú finanszírozás       9 202 408 forint. 

 

 

5. A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 

 2020. évi költségvetésének teljesítése 

 

 

21. § (1) Az elnök a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 

2020. évi zárszámadásának 

a) kiadási főösszegét:              131 990 473 forintban,  

b) bevételi főösszegét:                 148 317 365 forintban  

állapítja meg. 

 

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített 

költségvetésének fő számai: 

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 8 337 669 forint, 

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 131 990 473 forint, 

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési 

kiadások különbözete 123 652 804 forint hiány. 

 

22. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2020. 

évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 forint, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 forint, 

c) B3. Közhatalmi bevételek:                     0 forint, 

d) B4. Működési bevételek:       3 987 880 forint, 

e) B5. Felhalmozási bevételek:              0 forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:       4 349 789 forint, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                     0 forint, 

h) Költségvetési bevételek összesen:       8 337 669 forint. 

 

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített 

költségvetési bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                                8 337 669 forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                                    0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:       0 forint. 

 

(3) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített 

költségvetési bevételei előirányzat csoportonként 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                              8 337 669 forint, 
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b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:              0 forint. 

 

23. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2020. 

évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai  

a) K1. Személyi juttatások:     87 092 155 forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     13 692 941 forint, 

c) K3. Dologi kiadások:     29 820 943 forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                     0 forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                     0 forint, 

f) K6. Beruházások:       1 384 434 forint, 

g) K7. Felújítások:                     0 forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                     0 forint, 

i) Költségvetési kiadások összesen:   131 990 473 forint. 

 

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített 

költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                              131 990 473 forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                             0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:                           0 forint. 

 

(3) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv teljesített 

költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:           130 606 039 forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:  1 384 434 forint. 

 

24. § (1) Az elnök a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 

– közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő. 

 

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szervnél 

közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő. 

 

25. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 

teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) 

bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül: 

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú 

egyenleg) 122  268 370 forint hiány,  

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási 

célú egyenleg) 1 384 404 forint hiány. 

  

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv - (1) bekezdés 

szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: 

a) belső finanszírozással 7 765 113 forint, 

b) külső finanszírozással 115 887 691 forint. 

 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:  

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 

összesen:                                                                              7 765 113   forint,  
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ebből: 

      aa) működési célú finanszírozás 7 765 113 forint, 

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                0 forint, 

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása  

összesen:                                                                                              0  forint,  

ebből: 

     ba) működési célú finanszírozás                       0 forint, 

     bb) felhalmozási célú finanszírozás                       0 forint. 

 

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 

115 887 691 forint, melyből: 

a) működési célú finanszírozás   114 503 257 forint, 

b) felhalmozási célú finanszírozás     1 384 434 forint. 

 

 

6. Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

 2020. évi költségvetésének teljesítése 

 

 

26. § (1) Az elnök az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési 

szerv 2020. évi zárszámadásának 

a) kiadási főösszegét:                                 99 155 583 forintban,  

b) bevételi főösszegét:              111 596 298 forintban  

állapítja meg. 

 

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 

teljesített költségvetésének fő számai: 

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 5 456 677 forint, 

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 99 155 583 forint, 

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési 

kiadások különbözete 93 698 906  forint hiány. 

 

27. § (1) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 

2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 forint, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 forint, 

c) B3. Közhatalmi bevételek:                0 forint, 

d) B4. Működési bevételek:       2 296 002 forint, 

e) B5. Felhalmozási bevételek:             0 forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:       3 160 675 forint, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                0 forint, 

h) Költségvetési bevételek összesen:       5 456 677 forint. 

 

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 

teljesített költségvetési bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                        5 456 677 forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                0 forint. 
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(3) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 

teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                   5 456 677 forint, 

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                      0 forint. 

 

28. § (1) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 

2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai  

a) K1. Személyi juttatások:     71 986 676 forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     11 978 718 forint, 

c) K3. Dologi kiadások:     14 979 696 forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:              0 forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:      26 000 forint, 

f) K6. Beruházások:           184 493 forint, 

g) K7. Felújítások:                  0 forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:            0 forint, 

i) Költségvetési kiadások összesen:     99 155 583 forint. 

 

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 

teljesített költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                                99 155 583 forint, 

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:              0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:           0 forint. 

 

(3) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 

teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:             98 971 090 forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:   184 493 forint. 

 

29. § (1) Az elnök az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési 

szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő. 

 

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szervnél 

közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő. 

 

30. § (1) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 

teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) 

bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül: 

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú 

egyenleg) 93 514 413 forint hiány,  

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási 

célú egyenleg) 184 493 forint hiány. 

  

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv - (1) 

bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: 

a) belső finanszírozással 5 959 930 forint, 

b) külső finanszírozással 87 738 976 forint. 
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(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:  

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 

összesen:                                                                                     5 959 930  forint,  

ebből: 

      aa) működési célú finanszírozás         5 959 930 forint, 

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                      0 forint, 

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása  

összesen:                                                                                         0 forint,  

ebből: 

     ba) működési célú finanszírozás                        0 forint, 

     bb) felhalmozási célú finanszírozás                       0 forint. 

 

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 

87 738 976 forint, melyből: 

a) működési célú finanszírozás   87 554 483 forint, 

b) felhalmozási célú finanszírozás         184 493 forint. 

 

 

 

7. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése 

 

 

31. § (1) Az Önkormányzat elnöke az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 

2020. évi teljesített költségvetésének 

a) kiadási főösszegét:         188 494 621 forintban,  

b) bevételi főösszegét:         215 292 322 forintban  

állapítja meg. 

 

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő 

számai: 

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 212 703 881 forint, 

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 188 494 621 forint, 

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 

különbözete 24 209 260 forint többlet. 

 

32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt 

költségvetési bevételi előirányzatai: 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:  114 374 219 forint, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:    84 488 181 forint, 

c) B3. Közhatalmi bevételek:                    0 forint, 

d) B4. Működési bevételek:      1 393 388 forint, 

e) B5. Felhalmozási bevételek:                    0 forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:    15 036 524 forint, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                    0 forint, 

h) Költségvetési bevételek összesen:  215 292 322 forint. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok bevételei:                                215 292 322 forint, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                        0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                       0 forint. 
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(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei 

előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 130 804 141 forint, 

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 84 488 181 forint. 

 

33. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt 

költségvetési kiadási előirányzatai: 

a) K1. Személyi juttatások:     24 932 613 forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       3 805 950 forint, 

c) K3. Dologi kiadások:     19 920 896 forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:     0 forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:     83 146 546 forint, 

f) K6. Beruházások:   21 648 146 forint, 

g) K7. Felújítások:     30 040 470 forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:       5 000 000 forint, 

i) Költségvetési kiadások összesen:   188 494 621 forint. 

  

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési 

kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok kiadásai:     188 494 621 forint, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                 0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                            0 forint. 

 

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat 

csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:       131 806 005 forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:         56 688 616 forint. 

 

34. § (1) Az elnök az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – 

közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2020. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint 

állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 0 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő. 

 

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a 

közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő. 

 

 

8. Adósságot keletkeztető ügylet 

 

35. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai, 

amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet 

megkötésére került volna sor. 

 

36. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 

és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek 

futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) 
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pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit 

az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

 
62/2021. (V.27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve a 2021. február 8. 

napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve a következők szerint határoz: 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §-a és az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja előírásainak megfelelően az OSZÖ és 

költségvetési szervei 2020. évi vagyonkimutatását a határozathoz csatolt melléklet szerint 

elfogadja.  

 

 

63/2021. (V.27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve A 2021. február 8. 

napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve a következők szerint határoz: 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke az OSZÖ Hivatalvezetőjének beszámolóját a 

Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2021. év I. negyedéve viszonylatában elfogadja a csatolt 

6.1. sz.  melléklet szerint. 

 

64/2021. (V. 27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve A 2021. február 8. 

napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 
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Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve a következők szerint határoz: 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) d, pontja, illetve 25. §. (7) bekezdése alapján, továbbá a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. §. (5) bekezdése szerint az 

Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2021/2022-es nevelési 

évben 5 fővel engedélyezi az első osztály indítását.  

 

 

65/2021. (V.27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve a 2021. február 8. 

napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve a következők szerint határoz: 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 35/2021. (II.11.) OSZÖ ELNÖKI 

határozatot a következők szerint módosítja: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 30. §. – a alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

intézményben (OM azonosító:036686, cím: 9982 Apátistvánfalva, Fő utca 117., feladatellátási 

hely: 001) a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt 2020. november 16. 

napjától 2020. november hó 20. napjáig (5 munkanap) elrendelt rendkívüli szünet pótlására a 

következő napokon kerüljön sor:  

 

a) 2021. május 15. szombati nap – hétfői órarend  

b) 2021. május 22. szombati nap – keddi órarend  

c) 2021. május 29. szombati nap – szerdai órarend  

aminek teljesítésével a kötelező tanítási napok száma és a kieső tananyag pótlása megtörténik 

2020/2021. tanévben, azzal, hogy a tanítási napok délutánján zajlik és kerül dokumentálásra az 

a)-b) pontokban megjelölt időpontokra datált tananyag pótlása; a c) pont szerinti időpontban 

tényleges tanítási nap megszervezése történik.  

 

 

66/2021. (V.27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
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hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve A 2021. február 8. 

napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve a következők szerint határoz: 

 

Az OSZÖ Közgyűlésének elnöke az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

Alapító okiratát a határozathoz csatolt 9.1. sz. melléklet szerint módosítja.  

 

 

67/2021. (V. 27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZATI JAVASLAT   

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve A 2021. február 8. 

napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve a következők szerint határoz: 

 

Az OSZÖ Közgyűlésének elnöke az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a határozathoz csatolt 9.2. sz. melléklet szerint 

jóváhagyja.  

 

 

68/2021. (V. 27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT  

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve A 2021. február 8. 

napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve a következők szerint határoz: 

 

Az OSZÖ Közgyűlésének elnöke a Magyar Államkincstár „az Országos Szlovén 

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi szabályszerűségi pénzügyi 

ellenőrzésének 2021. évi utóellenőrzéséről” készült jelentéstervezet megismerte és elfogadja.   
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69/2021. (V.27..) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT  

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve A 2021. február 8. 

napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve a következők szerint határoz: 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 11. számú melléklet szerint 

elfogadja. 

 

 

70/2021. (V. 27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT  

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve A 2021. február 8. 

napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve a következők szerint határoz: 

 

Az OSZÖ Közgyűlésének elnöke az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 46. §. (4) 

bekezdése alapján a szlovén nemzetiségi női utónevek jegyzékét a következő névvel  

TINA TINÁ Tina 

alatt: 

TINKARA  TINKÁRÁ 

kiegészíti, annak bejegyzését a nemzetiségi utónévjegyzékbe jóváhagyja, a szlovén nemzetiségi 

női utónevek jegyzéke a jelen határozat keretében jóváhagyott névvel azonnali hatállyal 

felvételre kerül.  

 

71/2021. (V. 27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT  

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve a 2021. február 8. 
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napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve a következők szerint határoz: 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Muraba Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Társulás részére – Az Alapszabály VII. cikkely 1. pontja, illetve a MURABA 

ETT 3/2021. számú határozata alapján- a 2021. évre vonatkozóan 350 000, -Ft 

(háromszázötvenezer forint) tagdíj befizetését engedélyezi. 

 

72/2021. (V. 27.) OSZÖ ELNÖKI HATÁROZAT  

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tekintettel a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésére, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletre, illetve a 2021. február 8. 

napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli  - 

koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig tartó- 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlésének feladat-és hatáskörében eljárva az OSZÖ Közgyűlés 

képviselőinek véleményét megismerve a következők szerint határoz: 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Kühár János születésének 120. 

évfordulójára készült kiadvány nyomdai költségei financiális fedezetének részbeni biztosítására 

maximum bruttó 580 000 Ft és a kiadvány bemutatását követő agapéhoz történő hozzájárulásra 

maximum bruttó 40 000 kifizetését hagyja jóvá az OSZÖ 2021. évi költségvetése terhére.  

 

 

 

 

 


