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Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlésének 

 49/2011 (II.15.) határozata  

az Országos Szlovén Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat( továbbiakban OSZÖ) közgyűlése a nemzeti és etni-

kai kisebbségek jogairól szóló 1993 évi LXXVII. törvény 37§ (1) b pontja, a kisebbségi ön-

kormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyúj-

tott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010.(XII.28.) 

kormány rendelet 8 §.(1), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) 

kormányrendelet 40.§. alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § 

(2) bekezdése, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak alapján az ön-

kormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja. 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

 

1. § A határozat hatálya kiterjed az országos szlovén önkormányzatra, valamint annak 

költségvetési szervére.  

2. § (1) Az OSZÖ költségvetési szerve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-

vény 67. §-a alapján külön címet alkot, melyek további alcím bontásra nem kerülnek. A költ-

ségvetésben más cím nem kerül meghatározásra. 

(2) A címrendet a 10. melléklet tartalmazza. 

 

 

2. Az OSZÖ összesített 2011. évi költségvetése 

 

 

3. § A közgyűlés az OSZÖ összesített 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főössze-

gét   

       103 085 ezer forintban állapítja meg. 

4. § Az OSZÖ összesített 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen 

belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 

5. § (1) Az OSZÖ összesített 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg-

határozott tételekből állnak, azaz 

a) személyi jellegű kiadások: 20 709 ezer forint, 

b) munkaadókat terhelő járulékok: 5 380 ezer forint, 

c) dologi jellegű kiadások: 29 136 ezer forint, 

d) speciális célú támogatások: 40 200 ezer forint, 

f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és tá-

mogatások 2 423 ezer forint. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhal-

mozási cél szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza. 

6. § Az OSZÖ 2011. évi felújítási előirányzatait felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti. 

7. § Az OSZÖ 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza. 
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8. § (1) közgyűlés az OSZÖ 2011. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint 

állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő. 

9. § (1) Az összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 5. 

melléklet tartalmazza.  

(2) Az összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájé-

koztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet rögzíti. 

(3) Az összesített, a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének elői-

rányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza. 

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, pro-

jektek bevételeit és kiadásait a 8 melléklet tartalmazza. 

10. § (1) Az OSZÖ összevont költségvetésében az általános tartalék - ezer Ft, 

a céltartalék 5 237ezer Ft. 

(2) A céltartalék felhasználási célonkénti felosztását a 9. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

3. Az  OSZÖ Kühár Emlékház költségvetési szervének 

 a 2011. évi költségvetése 

 

11. § A közgyűlés a Kühár Emlékház nevű költségvetési szervének a 2011. évi költségve-

tési kiadási és bevételi főösszegét 8 047 ezer forintban állapítja meg. 

12. § (1) A 11. §-ban meghatározott szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az aláb-

biakban meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) személyi jellegű kiadások: 3 111 ezer forint, 

b) munkaadókat terhelő járulékok: 774 ezer forint, 

c) dologi jellegű kiadások: 2 562 ezer forint, 

d felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és tá-

mogatások 1 600 ezer forint. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhal-

mozási cél szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza. 

(3) A 11. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felújítási előirányzatait felújítási célonként a 

12. melléklet rögzíti. 

(4) A 11. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 13. 

melléklet tartalmazza. 

   13. § A közgyűlés 11. §-ban meghatározott szerv 2011. évre a létszám-előirányzatát az 

alábbiak szerint állapítja meg 

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

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

14. § A 11. §-ban meghatározott szerv többéves kihatással járó feladatok előirányzatait 

éves bontásban a 14. melléklet tartalmazza.  

15. § A 11. §-ban meghatározott szerv költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 

15. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
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    16.§ (1)A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása. 

            (2) A közgyűlés legalább félévenként – szükség szerint- dönt a költségvetési határoza-

tának pótelőirányzatok szerinti módosításáról. A pótelőirányzatokról és az előirányzat válto-

zásokról az OSZÖ elnöke a közgyűlést szükség szerint köteles tájékoztatni, és gondoskodni a 

költségvetési határozat módosításáról szükség szerint, illetve félévenként, de legkésőbb (de-

cember 31-i hatállyal) a tárgyévet követő február hó végéig. 

     17.§.(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat nevében kötelezettséget az OSZÖ elnöke 

vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. 

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen határozatban meghatározottak szerinti végrehaj-

tásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért az OSZÖ elnöke a felelős. 

      (3) Ellenjegyzésre a hivatalvezető vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 

      18.§.(1)Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei az elszámolási 

számláját az OTP Bank Nyrt. Szentgotthárdi Fiókjánál vezeti. A Szlovénia-Magyarország Ha-

táron átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 SI-HU-1-1-005/04  támogatási szerződés-

ben foglaltak végrehajtására hitelszámlát vezet a SAVARIA Takarékszövetkezet Szentgott-

hárdi Fiókjánál. 

(2) Az OSZÖ pályázatokhoz alszámlát nyithat.  

       19. § A pályázati hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a közgyűlést ille-

tik meg. 

     20. §(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többle-

tet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 

      (2)  Az elnök a megtett intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles tájékoztatást ad-

ni. 

21. § A közgyűlés az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók vonatkozásában a 2011. 

évre az alábbiakat határozza meg 

a) az OSZÖ költségvetési szervei foglalkoztatottainak béren kívüli juttatását cafeteria 

szabályzat tartalmazza.  

     22.§ 2011. évben a képviselők tiszteletdíja bruttó 12.000 Ft/hó, a bizottsági tagok tisztelet-

díja  bruttó15 000 Ft/hó,  az elnökhelyettes tiszteletdíja bruttó 80.000 Ft/hó, a bizottsági elnö-

kök tiszteletdíja : PEB elnök bruttó 60 000 Ft/hó, OB elnök és KB elnök tiszteletdíja bruttó 

50 000 Ft/hó, ÜB elnök tiszteletdíja bruttó 20 000 Ft/hó;  az elnök tiszteletdíja  

bruttó 280 000 Ft/hó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Egyéb rendelkezések 

 



4  

 

23. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az önkor-

mányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási határozata előterjesztésekor bemuta-

tandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 14. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

Határidő:  2011.02.15. 

 

Felelős: Elnök 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropos Márton 

elnök  


