
 65/2022. (VII.14.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról a csatolt 1. számú melléklet, a Közös Iskolai Nap, 

Szentendrei rönkhúzás programokkal kapcsolatos pénzügyi beszámolókat az 1.1. sz. 

melléklet szerint elfogadja. 

 

 

66/2022. (VII.14.) OSZÖ határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az OSZÖ elnökének 

beszámolóját a csatolt 2. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított 

véleménye kapcsán.  
 

 Felelős: Közgyűlés 
 Határidő: azonnal  

 

 

67/2022. (VII.14.) 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 »Az étkezési térítési díjak beszedésének 

ellenőrzése az érintett köznevelési intézmények esetében«  jelentést a határozathoz csatolt 3.1. 

sz. melléklet alapján elfogadja.   

 

 

 68/2022. (VII.14.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a 2021. április hó 01. napjától hatályos 

Étkezési térítési díjak beszedésének és elszámolásának szabályzatát a következők szerint 

módosítja:  

1. „III. A SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK 

MEGÁLLAPÍTÁSA” 2. bekezdése a következők szerint kerül módosításra:  

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános 

Iskola és Óvoda- illetve az Apátistvánfalvi Általános Iskola és Óvoda fenntartójának 

döntéshozó szerve - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) bekezdésében 

meghatározottak alapján- állapítja meg.  

2. VIII. ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ  

8.3.1.3. pontja a következők szerint kerül módosításra:_  

valamint egyéni utalással az adott intézmény bankszámlájára. 

- a felsőszölnöki intézmény iskolájába,- illetve óvodáiba járó gyermekek szülei az 

intézmény 11747068-16864890-10020009 (Tér. díj beszed. számla Felsőszölnök) 

számú bankszámlaszámára  

- az apátistvánfalvi intézmény iskolájába,- illetve óvodájába járó gyermekek szülei az 

intézmény 11747068-15573454-10050006 (Tér. díj beszed. szmla Apátistvánfalva) 

számú bankszámlaszámára utalhatják az étkezési térítési díj tárgyhavi összegét.  

 



A gyermek/tanuló étkezési térítési díjáról a havi számlát minden hónapban a 

gyermeket/tanulót nevelő intézmény vezetője részére átadja az OSZÖ Hivatala kijelölt 

munkatársa, az intézményvezető pedig gondoskodik róla, hogy a számlát a gyermek 

megkapja és a szülő részére eljuttassa.  

Amennyiben a szülő e-mailben kéri a számla továbbítását, szükséges részéről az 5. sz. 

nyomtatványon e-mail cím megadása is. (amennyiben a szülő jelzi, hogy a tárgyhavi 

számla nem érkezett meg részére valamilyen oknál fogva, az igény felmerülését 

követően ismételt továbbításra kerül sor)  

 

          Késedelmes fizetés esetén az intézmény késedelmi kamatot nem számít fel. 

 

 

 

 69/2022. (VII.14.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala Közszolgálati 

Szabályzatát a következők szerint módosítja:  

 

1. V. Fejezet – A közszolgálati tisztviselő díjazása kiegészül a következő 3-4. pontokkal:  

 

 

3.Alapilletmény- eltérítés  

 

A közszolgálati tisztviselők alapilletmény -eltérítésére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234/A § -a alapján van lehetőség.  

 

4.Személyi illetmény megállapítása  

 

A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők esetében a személyi illetmény megállapítására a 

Kttv. 235. §. -ában meghatározottak szerint történik.  

Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető. 

 

 

2.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 jogosult. 

 

A cafeteria juttatás éves összege a mindenkori költségvetési törvényben jóváhagyott 

mértékig az önkormányzat financiális lehetőségei függvényében az éves költségvetési 

határozattal összefüggésben elfogadott szabályzatban kerül megállapításra.  

 

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. 

 

      A szabályzat egyebekben változatlan marad.  

       


