
 

 

71/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között 

végzett munkáról, fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1. 

számú melléklet szerint elfogadja.   

 

72/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola 

és Óvoda Alapító okiratát a határozathoz csatolt 2.1. sz. melléklet szerint módosítja. 

  

73/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola 

és Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a határozathoz csatolt 2.2. sz. melléklet 

szerint jóváhagyja.  

 

74/2022. (VIII.25.) 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 elektronikus számlázás gyakorlatának 

ellenőrzése az Országos Szlovén Önkormányzatnál” vizsgálatáról készült jelentést a 

határozathoz csatolt 3.1. sz. melléklet alapján elfogadja. 

 

75/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2022. évi költségvetésről 

szóló 25/2022. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi 

költségvetés bevételi főösszegét 723 607 378 Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú 

melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 10 199 080 Ft-tal nőtt/ 

2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi 

költségvetés kiadási főösszegét 723 607 378 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú 

melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 10 199 080 Ft-tal nőtt/.) 

3. A 25/2022. számú határozat egyebekben nem változik. 

4.  A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

 

 76/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ hivatalvezetőjének 

beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2022. év II. negyedéve 

viszonylatában elfogadja a csatolt 5.1. sz. melléklet szerint. 

 

 

  

77/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése a 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 

hatáskörében, A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. §. c) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket határozza: 

A határozat személyi és tárgyi hatálya 



1.§. 

(1) A határozat kiterjed az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló érintett 

helyiségek bérleti díjainak megállapítására. 

(2) E határozat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára 

szolgáló érintett helyiségeket, bármilyen jogcímen használó személyekre, szervezetekre. 

(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló érintett helyiségek, melyek 

esetében eseti vagy tartós bérleti díjat állapít meg a Közgyűlés: 

 a) 9985 Felsőszölnök, Templom út 8. szám (Hrsz.:3) alatt lévő Országos Szlovén 

Önkormányzat hivatali épületének helyisége(i) 

 b) 9985 Felsőszölnök, Templom út 11. szám (Hrsz: 30/1) alatt lévő Kühár Emlékház 

(Szlovén Tájház) helyisége(i) 

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételei 

2.§. 

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló érintett helyiségek eseti vagy 

tartós bérleti díját jelen határozat 1. számú melléklete állapítja meg. 

(2) Az 1. számú mellékletben meghatározott díjakat a közgyűlés évente felülvizsgálja. 

(3) Az e határozat 1.§. (3) bekezdésében felsorolt helyiségek eseti, alkalomszerű bérlése szóbeli 

vagy írásbeli bejelentés után engedélyezhető az elnök, illetve érintett intézményvezető részéről.  

(4) A Felek jelen határozat 2. sz. melléklete szerinti bérleti szerződést kötik az érintett helyiség 

igénybevétele tárgyában, mely az önkormányzat vagy az érintett intézmény részéről a bérleti 

díjról történő számla- kiállítás alapján képezi. 

(5) A Szlovén Országgyűlési Szószóló irodabérleti szerződésére külön szabályok vonatkoznak.  

(6) Az e határozat 1.§ (3) bekezdésében meghatározott helyiségek bérleti, használati díjának  

     megfizetése alól mentesülnek: 

a) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek, intézmények 

b) köznevelési intézmények, 

c) szlovén nemzetiségi önkormányzatok, civil és egyéb szlovén nemzetiségi kötődésű  

csoportok vagy helyi egyházi és karitatív szervezetek  

a) szlovén nemzetiségi kötődésű lakosok  

 

(7) Az igénybevétel célja és jellege összhangban kell, hogy álljon az Országos Szlovén 

Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével, illetve a szlovén nemzetiségi 

választópolgárok érdekeivel.  

 

Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések 

3.§. 

A bérbeadó- jogszabályi keretek között- jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a 

személyes adatokat, amelyek e határozat alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása, 

megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében a tudomására jutottak. 

 

1. számú melléklet 

 

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 

 

1.Országos Szlovén Önkormányzat  

b) hivatali épületének adott helyisége -iroda – a Szlovén Országgyűlési Szószóló 

részére 



                                                                                                      135 500 Ft/hó 

c) hivatali épületének tárgyalóhelyisége  - pl: üzleti célú megbeszélés; tanácskozás 

egyéb engedélyezett esemény céljára max. 50 főig.  

                                                                                                  eseti 50 000 Ft/ alkalom  

2.Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)  

a) tetőtere 

műhelymunkák/egyéb tevékenységek szervezése céljából:  

- gyermekek *részére: 1 500 Ft/ fő/ alkalom 

- felnőttek részére: 3000 Ft/fő/ alkalom 

              b) az intézmény fedett terasza és udvara  

    műhelymunkák/egyéb tevékenységek/események szervezése céljából:  

                                                                               eseti: 5000 Ft/alkalom 

- gyermekek részére: 1 500 Ft/fő/ alkalom 

- felnőttek részére: 3000 Ft/fő/ alkalom 

 

 (14 éves korig) 

 

2. számú melléklet 

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek tartós bérleti szerződése 

 

Amely létrejött egyrészről: 

név: ……………………………………………………………………………………………... 

cím: ……………………………………………………………………………………………... 

adószám: ………………………………………………………………………………………... 

cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………………….. 

telefonszám: ……………………………………………………………………………………. 

mint bérlő, 

 

másrészről:  

név:  

cím:  

adószám:  

mint bérbeadó között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya: nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete. 

2. A teljesítés körülményei: 

2.1. A helyiség pontos megnevezése: 

…………………………………………………………………………………………………. 

2.2. A helyiség címe: 

………………………………………………………………………………………………… 

2.3. A bérbeadás időpontja: 

………………………………………………………………………………………………… 

2.4. A bérbeadás határozott ideig ………..tól…………………….ig tart,  

 

2.5. Az igénybevétel jellege:  

………………………………………………………………………………………………….. 

3. A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja: 

3.1. a szerződés tárgyát képző helyiség bérleti díja: …………………………. Ft 



3.2. A bérlő a szolgáltatás díját készpénzben / átutalással*, számla ellenében megfizeti. 

Átutalásos fizetési mód esetében 8 naptári napon belül kerül sor az ellenérték 

kiegyenlítésére.  

4. A bérbeadó kötelezettségei és jogai: 

4.1. A bérlő részére bérbe adja a 2. pontban meghatározott helyiséget, a megjelölt 

időponttól meghatározott tevékenység (……………………) céljából. 

4.2. A bérbeadó jogosult arra, hogy előzetes értesítés után a bérlemény rendeltetésszerű 

használatát ellenőrizze. 

5. A bérlő kötelezettségei és jogai: 

5.1. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy betartja és betartatja a hatályos baleset-, 

érintésvédelmi- és tűzrendészeti szabályokat, különös tekintettel a dohányzásra 

vonatkozó szabályokat. 

5.2. A bérelt helyiségeket megfelelő állapotban lévőnek kell tekinteni, ha a bérlő a 

használatbavételkor nem jelzi annak bármely hibáját, hiányosságát a bérbe adónak. 

5.3. A bérlő kötelezettséget vállal a bérlemény használatával kapcsolatos valamennyi 

hatósági előírás betartására. 

5.4. A bérlő gondoskodik a használatba vett helyiség tartozékainak állagának 

megóvásáról, azok rendeltetésszerű használatáról, a rend fenntartásáról. 

5.5. A bérlő vállalja, hogy az esetlegesen okozott károkat megtéríti. 

6. Egyéb rendelkezések: 

6.1. A bérbeadó és a bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt jóhiszeműen 

együttműködik. 

6.2. A felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg: 

6.2.1. A bérbeadó részéről: 

 név: …………………………………………………………………………….. 

 telefonszám: ……………………………………………………………………. 

 munkakör: ……………………………………………………………………… 

6.2.2. A bérlő részről: 

 név: ……………………………………………………………………………... 

 telefonszám: ……………………………………………………………………. 

6.3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek, továbbá 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

A felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt: Felsőszölnök, 20.… év ………………. hó ….. nap 

 

…………………………………                                                 ……………………………….. 

                 bérbeadó                                                                                            bérlő 

 

Kelt: Felsőszölnök, 20.… év ………………. hó ….. nap 

 

Pénzügyi ellenjegyző:  

 

*aláhúzandó  



 

 

78/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola 

és Óvoda 2021/2022. tanévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, és a 7.1. sz. melléklet 

szerint elfogadja. 

 Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az  intézményvezető figyelmét, 

hogy a 2022/2023. nevelési évtől kezdődően 

- az érintett tanév I. félévéről kétnyelvű Tájékoztatót nyújtson be írásban a Fenntartó 

részére  

- a tanév zárását követően pedig a teljes nevelési évet feldolgozó kétnyelvű írásos 

beszámolót.  

 

 

79/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános 

Iskola és Óvoda 2021/2022. tanévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 8.1. sz. 

melléklet szerint elfogadja. 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy 

a 2022/2023. nevelési évtől kezdődően 

- az érintett tanév I. félévéről kétnyelvű tájékoztatót nyújtson be írásban a Fenntartó 

részére  

- a tanév zárását követően pedig a teljes nevelési évet feldolgozó kétnyelvű írásos 

beszámolót.  

 

 

80/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 

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

Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2022/2023.tanév I. félévi tantárgyfelosztását 

megismerte és a 9.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.  

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a hivatkozott tantárgyfelosztás alkalmazása 

vonatkozásában felmerülő túlórák kifizetését az intézmény 2022. évi költségvetése terhére 

engedélyezi.  

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy 

az intézmény részéről mielőbb kerüljön sor óraadói feladatok ellátását és/vagy fő,-/ 

részmunkaidős állás betöltését célzó hirdetés közzétételére a szakos ellátottság javítása 

érdekében.  

 

 

81/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2022/2023. tanév I. félévi 

tantárgyfelosztását megismerte és a 10.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.  

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a hivatkozott tantárgyfelosztás alkalmazása 

vonatkozásában felmerülő túlórák kifizetését az intézmény 2022. évi költségvetése terhére 

engedélyezi.  

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy 

az intézmény részéről közzétett álláshelyek betöltése után terjessze be a fenntartó részére a 



módosított tantárgyfelosztási tervét, illetve szükség szerint- betöltetlenség esetén- tegyen közzé 

további álláshirdetéseket a szakos ellátottság javítása érdekében.  

 

82/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási 

Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 11. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben 

nyilvánított véleménye kapcsán.  

 

83/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Országos Szlovén 

Önkormányzat, valamint Felsőszölnök Község Önkormányzata, Alsószölnök Község 

Önkormányzata és Szakonyfalu Község Önkormányzata között 2018. július hó 4. napján 

létrejött vagyonkezelési szerződés módosítását a csatolt melléklet szerint.  

 

 

84/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés mellékletét 

képező Szlovén Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram Szabályzatának 

módosítását, illetve annak részét képező Feladatellátási Megállapodást a Nemzetiségi 

Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogramhoz, mellyel összefüggésben a Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzata látja el a feladatellátást átvevő szerepét.  

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az Országos Szlovén 

Önkormányzat elnökét a hivatkozott Szabályzat kiadására, illetve a Feladatellátási 

Megállapodás aláírására, a társönkormányzati beleegyezés kiadására a szlovén nemzetiségi 

hallgatói pályázatok elfogadása, illetve egyéb ezzel összefüggő feladatok ellátása 

vonatkozásában.  

 

85/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 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) 

meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. –a alapján a következőket határozza meg:  

I.  az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű 

Általános Iskola és Óvoda 9985 Felsőszölnök, Templom út 10/1. szám alatti 

székhelyű és 9985 Felsőszölnök, Templom út 5. szám (telephely 1); illetve 9983 

Szakonyfalu, Fő út 120. szám alatti telephelyű (telephely 2) intézményében 

biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2022. szeptember 1.- i 

hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg: 

1. az óvodai ellátást (telephely 1; telephely 2) igénybevevő gyermekek esetén (normál 

étrend szerint):  

a) tízórai:150 Ft /nap; 

b) ebéd:508 Ft/nap; 

c) uzsonna:122 Ft /nap; 

d) háromszori étkezés: 780 Ft /nap 

2. az óvodai ellátást (telephely 1; telephely 2) igénybevevő gyermekek esetén (eltérő 

étrend szerint):  

a) tízórai:229 Ft /nap; 

b) ebéd:813 Ft/nap; 

c) uzsonna:188 Ft /nap; 



d) háromszori étkezés:1230 Ft /nap 

3. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek (székhely) esetén (normál étrend 

szerint):  

a) tízórai:178 Ft /nap; 

b) ebéd:635 Ft /nap; 

c) uzsonna:174 Ft /nap; 

d) háromszori étkezés:987 Ft/ nap 

4. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek (székhely) esetén (eltérő étrend 

szerint):  

a) tízórai:274 Ft /nap; 

b) ebéd:1019 Ft /nap; 

c) uzsonna:268 Ft /nap; 

d) háromszori étkezés:1561 Ft/ nap 

II.  Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők 

vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B §. 

szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.  

III. Ezzel egyidejűleg a 2021. december 10-i hatállyal megállapított térítési díjak 

mértéke hatályon kívül helyezésre kerül.  

 

86/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola 

és Óvoda 9985 Felsőszölnök, Templom út 10/1. szám alatti székhelyű és 9985 Felsőszölnök, 

Templom út 5. szám alatti telephelyű (telephely 1.), valamint a 9983 Szakonyfalu, Fő út 120. 

szám alatti telephelyű (telephely 2) intézménye vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása 

tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződés 1. sz. 

módosítását megismerte – a 14.1. sz. csatolt melléklet szerinti tervezet alapján - felhatalmazza 

az intézmény vezetőjét Felsőszölnök Község Önkormányzatával, mint szolgáltatóval történő 

szerződés aláírására.   

 

87/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 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) 

meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. –a alapján a következőket határozza meg:  

I.  az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Óvoda 9982 Apátistvánfalva, Fő út 117. szám alatti székhelyű 

és 9982 Apátistvánfalva, Fő út 84. szám alatti telephelyű intézményében biztosított 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2022. szeptember 1.- i hatállyal- az 

alábbiak szerint határozza meg: 

1. az óvodai ellátást (telephely) igénybevevő gyermekek esetén (normál étrend szerint):  

a) tízórai: 150 Ft /nap; 

b) ebéd: 508 Ft/nap; 

c) uzsonna: 122 Ft /nap; 

d) háromszori étkezés:780 Ft /nap 

2. az óvodai ellátást (telephely) igénybevevő gyermekek esetén (eltérő étrend szerint):  

a) tízórai: 229 Ft /nap; 

b) ebéd:813 Ft/nap; 

c) uzsonna:188 Ft /nap; 



d) háromszori étkezés:1230 Ft /nap 

3. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek (székhely) esetén (normál étrend 

szerint):  

a) tízórai: 178 Ft /nap; 

b) ebéd: 635 Ft /nap; 

c) uzsonna: 174 Ft /nap; 

d) háromszori étkezés:987 Ft/ nap 

4. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek (székhely) esetén (eltérő étrend 

szerint):  

a) tízórai:274 Ft /nap; 

b) ebéd:1019 Ft /nap; 

c) uzsonna:268 Ft /nap; 

d) háromszori étkezés:1561 Ft/ nap 

II.  Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők 

vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B §. 

szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.  

III. Ezzel egyidejűleg a 2021. december 10-i hatállyal megállapított térítési díjak 

mértéke hatályon kívül helyezésre kerül.  

 

 

88/2022. (VIII.25.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános 

Iskola és Óvoda 9982 Apátistvánfalva, Fő út 117. szám alatti székhelyű és 9982 

Apátistvánfalva, Fő út 84. szám alatti telephelyű intézménye vonatkozásában 

gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek 

közétkeztetési szolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását megismerte – a csatolt 15.1. sz. 

melléklet szerinti tervezet alapján- felhatalmazza az intézmény vezetőjét Felsőszölnök Község 

Önkormányzatával, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.   

 
 


