
7/2014. (II.13.) OSZÖ határozat 

Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése 

alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja. 

 

1. Általános rendelkezések 

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

szerveire.  

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése 

2. § A közgyűlés az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi 

költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 362 185 ezer forintban állapítja meg. 

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

  a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 274 616 e Ft 

             aa) Önkormányzatok működési támogatásai                               273 116 e Ft 

             ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei 

                    államháztartáson belülről                                                           1 500 e Ft 

 

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     9 566 e Ft 

      ba) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  ...............  e Ft 

      bb) Egyéb felhalmozási célú támogatások  

           bevételei államháztartáson belülről:                                     ...............  e Ft 

 

c.) közhatalmi bevételek  ..................  e Ft 

 

d.) működési bevételek           7 543 e Ft 

 

e.) felhalmozási bevételek  ..................  e Ft 



 

f.) működési célú átvett pénzeszközök  ..................  e Ft 

 

g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    ..................  e Ft 

 

  h.) Finanszírozási bevételek                   70 460 e Ft 

      ha) belföldi finanszírozás bevételei 70 460 e Ft 

           

      hb) Külföldi finanszírozás bevételei                                                 ….. ……...e Ft 

      hc) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei ………….. e Ft 

 

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 362 185 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: ............. e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ............. e Ft. 

 

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) működési bevételek: 352 619 e Ft, 

b) felhalmozási bevételek: 9 566 e Ft. 

 

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés 312 320 e Ft 

      aa) személyi juttatások: 139 751 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:    36 384 e Ft 

      ac) dologi kiadások:    78 885 e Ft 



      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:   ...............  e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások:   57 300 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés 33 517 e Ft 

      ba) beruházások,     2 100 e Ft 

      bb) felújítások   31 417 e Ft 

      bc) egyéb felhalmozási kiadások   ...............  e Ft 

c) finanszírozási kiadások  ..................  e Ft 

amelyből: 

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai  ...............  e Ft 

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai  ...............  e Ft 

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  

  ...............  e Ft 

 

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai 345 837 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai ............. e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: ............. e Ft. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.    

     6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási 

előirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörben dönt. 

 

(4) Az önkormányzat nevében végzett  

a) beruházási kiadások beruházásonként  

aa) 2 db emlékműállítás beruházás 1 600 e Ft,  

ab) 1 db számítógép vásárlás beruházás     250 e Ft,  

b) felújítási kiadások felújításonként  



ba) székhely épület I. ütem felújításának folytatása   22 397 e Ft,  

 

  5. § (1) A költségvetési egyenleg 

a) működési cél szerint 46 509 e Ft hiány,  

b) felhalmozási cél szerint 23 951 e Ft hiány. 

 

  (2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik 

a) belső finanszírozással 70 460 e Ft 

b) külső finanszírozással 0 e Ft. 

 

(3) A belső finanszírozáson belül  

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának 

igénybevétele 70 460 e Ft,  

      aa) működési célú  46 509 e Ft 

      ab) felhalmozási célú  23 951 e Ft 

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése           0 e Ft, 

      ba) működési célú           0 e Ft 

      bb) felhalmozási célú           0 e Ft 

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása           0 e Ft, 

      ca) működési célú           0 e Ft 

      cb) felhalmozási célú           0 e Ft 

 

6. § (1) A közgyűlés az önkormányzat 2014. évre összesített létszám-előirányzatát az 

alábbiak szerint állapítja meg 

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

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 39 fő. 

 



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

projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez 

történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka nincs, 

a céltartalék 16 348 e Ft. 

 

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

9.§. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített kiadások minden 

szerv vonatkozásában beépítésre kerültek a költségvetésbe. 

 

3. Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalának költségvetése 

 

10. § Az önkormányzat közgyűlése az OSZÖ Hivatalának 2014. évi költségvetési 

főösszegét 21 972 ezer forintban állapítja meg. 

 

11. § (1) Az OSZÖ Hivatala 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

  a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről         0 e Ft 

             aa) Önkormányzatok működési  támogatásai                               0 Ft 

             ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei 

                    államháztartáson belülről                                                       0e Ft 

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             0 e Ft 

           ba)  Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 e Ft 

      bb)  Egyéb felhalmozási célú támogatások  

           bevételei államháztartáson belülről:                                    0 e Ft 

c.) közhatalmi bevételek        0 e Ft 



d.) működési bevételek        0 e Ft 

e.) felhalmozási bevételek        0 e Ft 

     f.) működési célú átvett pénzeszközök        0 e Ft 

     g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         0 e Ft 

     h.) Finanszírozási bevételek             27 177 e Ft 

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                         27 177e Ft 

      hb) Külföldi finanszírozás bevételei                                                0 e Ft 

      hc) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  0 e Ft 

 

(2) Az OSZÖ Hivatal bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 27 177 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: ............. e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ............. e Ft. 

 

(3) Az OSZÖ Hivatal bevételeiből 

a) működési bevételek: .27 177 e Ft, 

b) felhalmozási bevételek: ............. e Ft. 

 

 

12. § (1) Az OSZÖ Hivatala 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés 27 177 e Ft 

      aa) személyi juttatások: 16 670 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:  4 381 e Ft 

      ac) dologi kiadások:  6 126 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  0 e Ft 



      ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés           0 e Ft 

      ba) beruházások, 0 e Ft 

      bb) felújítások 0 e Ft 

      bc) egyéb felhalmozási kiadások  0 e Ft 

c) finanszírozási kiadások           0 e Ft 

amelyből: 

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft 

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft 

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  

 0 e Ft 

 

(2) Az OSZÖ Hivatal kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 27 177 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: .0 e Ft. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.  

     6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási 

előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 

 

13. § (1) A közgyűlés az ÖSZÖ Hivatala 2014. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak 

szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő. 

 

 

 



4. Az önkormányzat saját költségvetése 

 

14. § Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési 

főösszegét 147 099 ezer forintban állapítja meg. 

 

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

  a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 82 510 e Ft 

             aa) Önkormányzatok működési  támogatásai                              81 010 Ft 

             ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei 

                    államháztartáson belülről                                                       1 500 e Ft 

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       9 566 e Ft 

           ba)  Felhalmozási célú önkormányzati támogatások             0 e Ft 

 

      bb)  Egyéb felhalmozási célú támogatások  

           bevételei államháztartáson belülről:                             9 566 e Ft 

c.) közhatalmi bevételek        0 e Ft 

d.) működési bevételek        0 e Ft 

e.) felhalmozási bevételek        0 e Ft 

     f.) működési célú átvett pénzeszközök        0 e Ft 

     g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         0 e Ft 

     h.) Finanszírozási bevételek          55 023 e Ft 

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                        55 023 e Ft 

      hb) Külföldi finanszírozás bevételei                                                0 e Ft 

      hc) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  0 e Ft 

 

(2) Az önkormányzat bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 147 099 e Ft, 



b) az önként vállalt feladatok bevételei: ............. e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ............. e Ft. 

 

(3) Az önkormányzat bevételeiből 

a) működési bevételek: 82 510 e Ft, 

b) felhalmozási bevételek: 9 566 e Ft. 

 

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés 106 504 e Ft 

      aa) személyi juttatások:   14 353 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:    2 514 e Ft 

      ac) dologi kiadások:  32 337 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:           0 e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások: 57 300 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés 24 247 e Ft 

      ba) beruházások,   1 850 e Ft 

      bb) felújítások 22 397 e Ft 

      bc) egyéb felhalmozási kiadások   ...............  e Ft 

c) finanszírozási kiadások  ..................  e Ft 

amelyből: 

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai  ...............  e Ft 

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai  ...............  e Ft 

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  

  ...............  e Ft 

d) tartalék                                                                                                      16 348 e Ft 



    da) általános tartalék                                                                   …………. e Ft 

    db) céltartalék                                                                              16 348 e Ft 

 

(2) Az önkormányzat kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 147 099 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ............. e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: ............. e Ft. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.  

     6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási 

előirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörben dönt. 

 

 

17. § (1) A közgyűlés az önkormányzat saját 2014. évre– a létszám-előirányzatát az 

alábbiak szerint állapítja meg 

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

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

 

5. Az önkormányzat Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 

 költségvetési szervének költségvetése 

 

18. § Az önkormányzat közgyűlése a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési 

szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 9 807 ezer forintban állapítja meg. 

 

19. § (1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2014. évi költségvetési 

bevételei kiemelt előirányzatonként: 

  a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft 

             aa) Önkormányzatok működési  támogatásai                              0 e Ft 

             ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei 



                    államháztartáson belülről                                                             0 e Ft 

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            0 e Ft 

           ba)  Felhalmozási célú önkormányzati támogatások             0 e Ft 

      bb)  Egyéb felhalmozási célú támogatások  

           bevételei államháztartáson belülről:                                                0 e Ft 

c.) közhatalmi bevételek        0 e Ft 

d.) működési bevételek        0 e Ft 

e.) felhalmozási bevételek        0 e Ft 

     f.) működési célú átvett pénzeszközök        0 e Ft 

     g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         0 e Ft 

     h.) Finanszírozási bevételek        9 807 e Ft 

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                              9 807 e Ft 

      hb) Külföldi finanszírozás bevételei                                                    0 e Ft 

      hc) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     0 e Ft 

  

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

a) a kötelező feladatok bevételei: 9 807 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: ............. e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ............. e Ft. 

 

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

a) működési bevételek: 9 807 e Ft, 

b) felhalmozási bevételek: ............. e Ft. 

 

20. § (1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)  költségvetési szerv 2014. évi kiemelt 

kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés 7 608 e Ft 



      aa) személyi juttatások: 3 848 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:  1 097 e Ft 

      ac) dologi kiadások:  2 663 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:         0 e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások:        0 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés 2 199 e Ft 

      ba) beruházások,    250 e Ft 

      bb) felújítások 1 949 e Ft 

      bc) egyéb felhalmozási kiadások         0 e Ft 

c) finanszírozási kiadások      0 e Ft 

amelyből: 

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai        0 e Ft 

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai        0 e Ft 

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai    0 e Ft 

 

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

a) a kötelező feladatok kiadásai: 9 807 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ............. e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: ............. e Ft. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.  

     6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási 

előirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörben dönt. 

 

21. § (1) A közgyűlés a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2014. évre a 

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,  



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

 

6. Az önkormányzat Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Felsőszölnök 

költségvetési szervének költségvetése 

 

22. § Az önkormányzat közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 

költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 94 467 ezer forintban állapítja meg. 

 

23. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2014. 

évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

  a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről         0 e Ft 

             aa) Önkormányzatok működési  támogatásai                               0 Ft 

             ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei 

                    államháztartáson belülről                                                       0e Ft 

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             0 e Ft 

           ba)  Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 e Ft 

      bb)  Egyéb felhalmozási célú támogatások  

           bevételei államháztartáson belülről:                                    0 e Ft 

c.) közhatalmi bevételek        0 e Ft 

d.) működési bevételek 4 388 e Ft 

e.) felhalmozási bevételek        0 e Ft 

     f.) működési célú átvett pénzeszközök        0 e Ft 

     g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         0 e Ft 

     h.) Finanszírozási bevételek             90 079 e Ft 

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                         90 079 e Ft 

      hb) Külföldi finanszírozás bevételei                                                0 e Ft 

      hc) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  0 e Ft 

 



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

bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 94 467 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: ............. e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ............. e Ft. 

 

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

a) működési bevételek: 94 467 e Ft, 

b) felhalmozási bevételek: ............. e Ft. 

 

24. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv    2014. 

évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 

 

a) működési költségvetés 94 096 e Ft 

      aa) személyi juttatások: 55 913 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:  15 163 e Ft 

      ac) dologi kiadások:  23 020 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:           0 e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások:          0 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés      371 e Ft 

      ba) beruházások,          0 e Ft 

      bb) felújítások      371 e Ft 

      bc) egyéb felhalmozási kiadások           0 e Ft 

c) finanszírozási kiadások         0 e Ft 

amelyből: 

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai         0 e Ft 

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai         0 e Ft 



      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai     0 e Ft 

 

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

a) a kötelező feladatok kiadásai: 94 467 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ............. e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: ............. e Ft. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.   

    6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat 

meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörben dönt. 

 

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

szerv 2014. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő. 

 

7. Az önkormányzat Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda             

költségvetési szervének költségvetése 

 

26. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános 

Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 83 635  ezer 

forintban állapítja meg. 

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

2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

  a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről        0 e Ft 

             aa) Önkormányzatok működési  támogatásai                                0 e Ft 

             ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei 

                    államháztartáson belülről                                                        0 e Ft 

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             0 e Ft 



           ba)  Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 e Ft 

      bb)  Egyéb felhalmozási célú támogatások  

           bevételei államháztartáson belülről:                                    0 e Ft 

c.) közhatalmi bevételek        0 e Ft 

d.) működési bevételek 3 155 e Ft 

e.) felhalmozási bevételek        0 e Ft 

     f.) működési célú átvett pénzeszközök        0 e Ft 

     g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         0 e Ft 

     h.) Finanszírozási bevételek             80 480 e Ft 

      ha) belföldi finanszírozás bevételei 80 480 e Ft 

      hb) Külföldi finanszírozás bevételei                                                0 e Ft 

      hc) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  0 e Ft 

 

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

bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 83 635 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: ............. e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ............. e Ft. 

 

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

bevételeiből 

a) működési bevételek: 83 635 e Ft, 

b) felhalmozási bevételek: ............. e Ft. 

 

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

2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés 76 935 e Ft 

      aa) személyi juttatások: 48 967 e Ft 



      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:  13 229 e Ft 

      ac) dologi kiadások:  14 739 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:           0 e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások:          0 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés   6 700 e Ft 

      ba) beruházások,          0 e Ft 

      bb) felújítások   6 700 e Ft 

      bc) egyéb felhalmozási kiadások           0 e Ft 

c) finanszírozási kiadások          0 e Ft 

amelyből: 

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai      0 e Ft 

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai      0 e Ft 

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  0 e Ft 

 

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

kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 83 635e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ............. e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: ............. e Ft. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.  

      6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási 

előirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörben dönt. 

 

29. § (1) A közgyűlés az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

költségvetési szerv 2014. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,  



b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő. 

 

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

  30.§. (1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása. 

 

            (2) A közgyűlés legalább negyedévenként – illetve szükség szerint- dönt a 

költségvetési határozatának pótelőirányzatok szerinti módosításáról. A pótelőirányzatokról és 

az előirányzat változásokról az OSZÖ elnöke, illetve intézményvezetői a közgyűlést szükség 

szerint kötelesek tájékoztatni. Az OSZÖ elnöke köteles gondoskodni a költségvetési határozat 

módosításáról szükség szerint, illetve legalább negyedévenként, de legkésőbb (december 31-i 

hatállyal) a tárgyévet követő február hó végéig. 

 

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

vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. 

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen határozat szerinti végrehajtásáért, valamint a 

beszámolási kötelezettségek teljesítéséért az OSZÖ elnöke a felelős. 

     (3) A költségvetési szervek esetén a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) rendelet szabályai 

szerint történik.  

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

számlájukat az OTP Bank Nyrt. Szentgotthárdi Fiókjánál vezetik.  

(2) Az OSZÖ és költségvetési szervei pályázatokhoz alszámlát nyithatnak a számlavezető 

banknál.  

     33.§ A pályázati hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök az OSZÖ és intézményei 

vonatkozásában egyaránt kizárólagosan a közgyűlést illetik meg. 

 

     34.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az OSZÖ, 

illetve intézménye a számlavezető banknál értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti 

pénzlekötés útján hasznosíthatja. 

 

35. § A közgyűlés a költségvetési szerveinél foglalkoztatott dolgozók vonatkozásában a 

2014. évre az alábbiakat határozza meg.  



 

a) az OSZÖ költségvetési szervei foglalkoztatottainak béren kívüli juttatását cafeteria 

szabályzat tartalmazza.  

     

    36. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a közgyűlés nem ruházza át. 

 

1. számú melléklet a  7/2014. (II. 13.) önkormányzati határozathoz 

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése 

Adatok ezer Ft-ban 

 A B C 

1 
Megnevezés 

Előirányzatok (e Ft-ban) 

2 Bevételi Kiadási 

3 

TÁMOP.3.4.1.A-11/1 A  szlovén és bolgár nemzetiségi 

oktatás minőségének javítása, új pedagógiai 

rendszerelemek segítségével 

111 961 111 961 

4 

TÁMOP. 3.1.4-12/2-2012-0996 Innováció az Apáti 

Iskolában 

11 654 11 654 

 

2 számú melléklet a  7/2014. (II. 13.) önkormányzati határozathoz 

A céltartalék célonkénti felosztása 

Adatok ezer Ft-ban 

 A B 

1 A céltartalék felhasználási céljai Céltartalék összeg 

2 Intézmények előfinanszírozása, székház felújítása  16 348 

3   

4   

5   

6 Összesen 16 348 

 



 


