
Okirat száma:221-4/2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) –(3) bekezdése alapján a Kossics József Kétnyelvű 
Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 

1.1.2. rövidített neve: Kossics Iskola és Óvoda  

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. szlovén nyelven: DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC JOŽEFA KOŠIČA 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 9985 Felsőszölnök; Templom út 10/1.  

1.3.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Óvoda - intézményegység 9985 Felsőszölnök, Templom út 5.  

2 Óvoda- intézményegység  9983 Szakonyfalu, Fő út 120.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Országos Szlovén Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 9985 Felsőszölnök, Templom út 8. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 



3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Országos Szlovén Önkormányzat 

3.1.2. székhelye: 9985 Felsőszölnök, Templom út 8. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Országos Szlovén Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 9985 Felsőszölnök, Templom út 8. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Köznevelés – alapfokú oktatás. A nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
szabályai szerint szlovén nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény, amely ellátja a szlovén 

nemzetiségi óvoda, nappali rendszerű általános iskola feladatait. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás 

kivételével) 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Az intézmény feladata a pedagógiai program részét alkotó helyi tanterv alapján az általános 
műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a 
tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középfokú 
továbbtanulást, pályaválasztást.  
A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, az óvoda 
megalapozza – a családi neveléssel együtt – a gyermek személyiségének és képességeinek 
fejlődését, az iskolai nemzetiségi nevelést. Az óvodai nevelés a gyermek neveléshez 
szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda 
ennek szellemében működő nevelési intézmény. 

Általános iskolai nevelés és oktatás vonatkozásában:   

• Az oktatásban résztvevő valamennyi tanuló részére az oktatást szlovén nemzetiségi 
és magyar nyelven szervezik meg a nemzetiségi oktatás irányelve 
figyelembevételével készült helyi tanterv alapján. 

• Az iskola lehetőséget teremt –a szülők igényei szerint- hit és erkölcstanoktatásra. 

• A gyermekek napközbeni ellátása délutáni napközis, szakköri és tanulószobai 
foglalkozások keretében történik. 

Oktatási forma:  
- kétnyelvű szlovén nemzetiségi oktatást, nevelést folytató köznevelési intézmény.  

Óvodai nevelés vonatkozásában 

• Az intézmény feladata, hogy a nemzetiségi óvodai nevelési program alapján az óvodai 
érettségnek való megfeleléstől az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig 
gondoskodjon a gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magában foglaló 
tevékenységek biztosításáról.  



• Az óvodai nevelés az óvodás gyerekek életkori sajátosságainak és fejlettségének 
megfelelően a szlovén nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és 
elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja.  

• Kiemelt feladata, hogy anyanyelvi környezetet biztosítson a gyermekek számára; 
ápolja, fejlessze a szlovén nemzetiség életmódjához és kultúrájához kötődő 
hagyományokat és szokásokat, segítse a nemzetiségi identitástudat kialakulását és 
fejlesztését.  

Oktatási forma: 
- nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű intézmény   

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 
091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

4 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

5 
092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

6 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos és területi feladatokat 
ellátó intézmény, melynek működési területe a magyarországi szlovének által lakott 
területre terjed ki. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt az Országos 
Szlovén Önkormányzat Közgyűlése nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az 
oktatásért felelős miniszter egyetértésével – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint határozott időre, de legfeljebb 5 évre bízza meg. A vezetői megbízás 
visszavonásának, a felmentésnek, az összeférhetetlenség megállapításának, a fegyelmi 
eljárás megindításának, továbbá a fegyelmi büntetés kiszabásának jogát az Országos 
Szlovén Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat az Országos 
Szlovén Önkormányzat elnöke gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény  

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 



3 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény (óvoda, általános iskola) 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pontja alapján alapfeladat: 
a) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 
b) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv gazdálkodási 
feladatait az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala (9985 Felsőszölnök, 
Templom út 8.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 székhelyén 

nemzetiséghez 
tartozók általános 
iskolai nevelése-
oktatása 

nappali 120 fő 

2 óvoda- intézményegység 
nemzetiséghez 
tartozók óvodai 
nevelése 

 25 fő 

3 óvoda - intézményegység  
nemzetiséghez 
tartozók óvodai 
nevelése 

 25 fő  

6.3. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 iskolatípus évfolyamok száma 

1 általános iskola 8 évfolyam (1-4; 5-8) 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
9985 Felsőszölnök, Templom út 
10/1. 

4 használati jog iskolai oktatás 

2 9985 Felsőszölnök, Templom út 5.  32 használati jog óvodai nevelés 

3  9983 Szakonyfalu, Fő út 120.  259 tulajdonjog  óvodai nevelés  

 
 



 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a KOSSICS JÓZSEF KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ÓVODA 2022. augusztus 30. napján kelt, 2022. szeptember 01. napjától alkalmazandó 221-3/2022
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 01.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Törzskönyvi és Jogi Informatikai Főosztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2022.09.01 15:29:17


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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