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102/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között végzett munkáról, 

fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 

a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz., és 1.1. számú melléklet szerint elfogadja. 

 

103/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kissné Köles Erika Szlovén 

Országgyűlési Szószóló beszámolóját a 2022. évben végzett tevékenységéről a 2.1. sz. 

melléklet szerint elfogadja.  

  

104/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Ropos Márton elnökhelyettes 

beszámolóját a 2022. évben végzett tevékenységéről a 3.1. sz. melléklet szerint elfogadja.  

 

105/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kovács Andrea Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2022. évben végzett tevékenységéről a 4.1. sz. 

melléklet szerint elfogadja.   

  

106/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Lázár Éva Oktatási Bizottsági elnök 

beszámolóját a Bizottság 2022. évben végzett tevékenységéről az 5.1. sz. melléklet szerint 

elfogadja.   

 

 

107/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Bartakovics Ilona Kulturális Bizottsági 

elnök beszámolóját a Bizottság 2022. évben végzett tevékenységéről a 6.1. sz. melléklet 

szerint elfogadja.  

 

108/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 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 727 365 694 Ft-ban állapítja meg. 

/Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 3 758 

316 Ft-tal nőtt/ 

2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 

2022. évi költségvetés kiadási főösszegét 727 365 694 Ft-ban állapítja meg. / 

Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 3 758 

316 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. 
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109/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2023. évi munkatervét a csatolt 

8.1. sz. melléklet szerint elfogadja.  

 

 

 

110/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatalvezetőjének 

beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2022. év III. negyedéve 

viszonylatában elfogadja a csatolt 9.1. sz.  melléklet szerint. 

 

  

111/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Kühár Emlékház 

(Szlovén Tájház) fejlesztési tervét, és azt a 10.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.  

  

112/2022. (XI.30.) 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 Országos Szlovén 

Önkormányzat Hivatala munka és tűzvédelmi előírásainak ellenőrzése«  jelentést a 

határozathoz csatolt 11.1. sz. melléklet alapján elfogadja.   

 

 

113/2022. (XI.30.) 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 -2023. 

január 1.- i hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg: 

 

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

a) tízórai: 174 Ft /nap; 

b) ebéd: 611 Ft/nap; 

c) uzsonna: 144 Ft /nap; 

d) háromszori étkezés: 929 Ft /nap 

 

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

a) tízórai: 274 Ft /nap; 

b) ebéd: 813 Ft/nap; 

c) uzsonna: 226 Ft /nap; 

d) háromszori étkezés: 1 313 Ft /nap 
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3. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek (székhely) esetén (normál étrend 

szerint):  

a) tízórai: 178 Ft /nap; 

b) ebéd: 743 Ft /nap; 

c) uzsonna: 174 Ft /nap; 

d) háromszori étkezés: 1 095 Ft/ nap 

 

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

szerint):  

a) tízórai: 329 Ft /nap; 

b) ebéd: 1019 Ft /nap; 

c) uzsonna: 321 Ft /nap; 

d) háromszori étkezés: 1669 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.  

 

 

114/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában gyermekétkeztetés 

biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási 

szerződést megismerte – csatolt 12.1. sz. melléklet szerinti tervezet alapján- felhatalmazza 

az intézmény vezetőjét Felsőszölnök Község Önkormányzatával, mint szolgáltatóval 

történő szerződés aláírására.   

 

115/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Országos Szlovén 

Önkormányzat elnöke Holecz Károly részére az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. 

évi működési támogatása terhére bruttó 1 millió Ft összeg kerüljön kifizetésre a szlovén 

Rába-vidék gazdaságfejlesztése területén elért eredményekkel és végrehajtott 

intézkedésekkel összefüggésben. 

A kifizetés Ropos Márton elnökhelyettes, mint megbízó által aláírt megbízási szerződés és 

- teljesítés igazolás alapján történik.  

 

116/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése egyetért a 2023. évi működési 

költségvetési keretösszegek változatlan mértékének meghatározása és az érintett 

nemzetiségi intézmények részére történő – csatolt melléklet szerinti- továbbadása 

tárgyában.  

A fentiek alapján az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ 

elnökét a 2023.évi költségvetés készítés további teendőinek ellátásával.  
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117/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 

28/2020. (XI.26.) elnöki határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát 

2023.03.01.-i hatállyal a következők szerint módosítja:  

3. Fejezet - Az intézmény működése, működési rendje 
2.2 Az intézmény szolgáltatásai 

2.2.1 Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások: információ biztosítása a tájház és 

annak szolgáltatásairól, kutatószoba használata Kutatási Szabályzatban foglaltak alapján.  

2.2.2. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: a tájház és a tájház kiállításainak 

megtekintése. 

A tájház és a tájház kiállításai megtekintésének látogatói díját az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlése külön határozatban állapítja meg.  

  

118/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2022. évi Évzáró 

rendezvényére maximum bruttó 450 000 Ft összeg (vendéglátás) és 750 000 Ft értékben 

ajándékutalvány kifizetését hagyja jóvá. 

  

119/2022. (XI.30.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése  jóváhagyja, hogy  az OSZÖ Oktatási 

Bizottságának »Szlovén évzáró iskolai nap- színi előadás keretében« projektjével 

összefüggő költségek kifizetésére maximum bruttó 300 000 Ft összegben kerüljön sor.  

 


