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42/2022. (IV.28.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója mérlegét 20 159 e Ft eszköz-

forrás egyezőséggel; a 2021. évi egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása 

alapján az összes bevételét 60 490 e Ft; összes ráfordítását 60 396 e Ft összegben; + 94 

e Ft adózott eredménnyel fogadja el a csatolt, illetve közhasznú kiegészítő – 1.1. sz. 

mellékletek szerint. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Kft. a 2021. évi adózott 

eredmény teljes összegét (+ 94 e Ft) eredménytartalékba helyezze. 

 

43/2022. (IV.28.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú 

Nonprofit Kft. Alapítói okirata és az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 

89/2009. (IX.15.) számú határozata alapján az ügyvezető (Szlovén Rádió Közhasznú 

Nonprofit Kft.) éves beszámolási kötelezettségének részeként ismertetett 2021. évi 

beszámolóját a határozathoz csatolt 1.2. sz. melléklet szerint elfogadja.  

 

 44/2022. (IV. 28.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét  -és annak mellékleteként a Szlovén Rádió 

Közhasznú Nonprofit Kft. cafeteria szabályzatát- a határozathoz csatolt 2.1 sz. melléklet 

szerint 62 547 e Ft tervezett bevétellel és 62 547 e Ft kiadással elfogadja.  

 

  45/2022. (IV.28.) OSZÖ határozat 

           Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú  

           Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 2021. évi beszámolóját a 3.1 sz. 

           melléklet szerint elfogadja.  

 

46/2022. (IV.28.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Magyarországi Szlovének 

Szövetsége pénzügyi és szakmai beszámolóját a Porabje c. újság kiadásának 2021. évi 

finanszírozásáról, illetve felhasználásának elszámolásáról a csatolt 4.1 sz. melléklet 

szerint elfogadja.  

 

47/2022. (IV.28.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Magyarországi Szlovének 

Szövetsége pénzügyi és szakmai beszámolóját a Szlovén Kulturális és Információs 

Központ 2021. évi  működési célú támogatásának felhasználására, illetve elszámolására 

vonatkozóan a csatolt 5.1. sz. melléklet szerint elfogadja.  

 

 48/2022. (IV.28.) OSZÖ határozat 

 Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Neubauer Zoltánné tájház- vezető 

 2021. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja. 

                                       

 49/2022. (IV.28.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ hivatalvezetője 2021. évi 

beszámolóját a határozathoz csatolt 7.1. sz. melléklet szerint elfogadja.  
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            50/2022. (IV.28.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola 

és Óvoda intézményben a 2022/2023. nevelési év vonatkozásában a készségtárgyak 1-

8. évfolyamig történő összevonása mellett tekintettel a 13/2021. (VIII.26.) OSZÖ 

határozatra, továbbá jelen előterjesztés mellékletét képező kérelem tartalmára -  és 

egyeztetett tantárgyfelosztás alapján - 8 általános iskolai osztály és 1 napközis csoport 

indítását jóváhagyja.  

A Közgyűlés felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy az indítandó csoportok  

             száma alapján szükség szerint intézkedjen a szervezeti dokumentumok összhangjának  

              való megfelelésről, a vonatkozó szakmai dokumentumok módosításáról.  

 

            51/2022. (IV.28.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános 

Iskola és Óvoda intézményben a 2022/2023. nevelési év vonatkozásában 

készségtárgyak összevonása mellett és egyeztetett tantárgyfelosztás alapján - 8 

általános iskolai osztály és elhelyezési okok miatt 1 napközis és egy tanulószobai 

csoport indítását hagyja jóvá.  

 

            52/2022. (IV.28.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

39. §.-a alapján a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett » Kühár Emlékház (Szlovén 

Tájház) munka és tűzvédelmi előírásainak ellenőrzése«  jelentést a határozathoz csatolt 

9.1. sz. melléklet alapján elfogadja.   

 

 53/2022. (IV.28.) OSZÖ határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ hivatalvezetőjének 

beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2022. év I. negyedéve 

viszonylatában elfogadja a csatolt 10.1. sz. melléklet szerint. 

 

 54/2022. (IV.28.) OSZÖ határozat 

Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, 

fontosabb eseményekről a csatolt 11. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 

11.1. számú melléklet szerint elfogadja. 

 

 


