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Az Országos Szlovén Önkormányzat 2020. évi munkaterve   

Az Országos Szlovén Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi. CLXXIX. törvény, 

illetve a Szervezeti és Működési Szabályzata előírásaiban foglaltak szerint kiemelt feladatának 

tekinti az általa képviselt szlovén nemzetiség – anyanyelvi, oktatási, kulturális, politikai, 

egyházi, gazdasági területen megvalósuló – képviseletét a nemzetiségi önazonosulás és a 

kulturális identitás elmélyítése érdekében, mellyel – illetve bizottságai munkatervével- 

összhangban a 2020. évre vonatkozó munkatervét a következők szerint határozza meg:  

2020. január:  

Közgyűlés ülése 

 2020. évi költségvetés előkészítő tárgyalások, egyeztetések az intézményekkel 

(intézményi működési támogatásokról döntéshozatal)  

Felelős: elnök, intézményvezetők, gazdasági vezető 
Határidő: 2020. január 23.    

 

2020. február: 

 Az Országos Szlovén Önkormányzat a kulturális élet területén kiemelt fontosságú 

feladatának tartja a Szlovén Kultúra Napjához méltó rendezvény megszervezését. A 

rendezvény keretén belül sor kerül az OSZÖ megalakulásának 25 éves és a Szlovén 

Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. megalakulásának 20 éves jubileumi ünnepségére. 

Felelős: elnök, Oktatási Bizottság, Kulturális Bizottság 
Határidő: 2020. február 7.  

Közgyűlés ülése 

 OSZÖ és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása 

 köznevelési intézmények határidős feladataival kapcsolatos döntéshozatal  

 költségvetési előirányzat módosítás  

Felelős: elnök, intézményvezetők, gazdasági vezető, bizottsági elnökök; Határidő: 2020. 

február 13. 
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2020. március:  

 Kerekasztal beszélgetés a rönkhúzás szokásának változatairól a szlovén etnikai 

területen. A 2022-ben megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia előkészítő 

rendezvénye. Maribor, Raziskovalna postaja ZRC SAZU (a Szlovén Tudományos és 

Művészeti Akadémia Tudományos Kutató Központja Maribori Kutatócsoportja 

székhelyén) 

Felelős: Holecz Károly elnök, Ropos Márton elnökhelyettes, valamint Mukicsné Kozár 
Mária néprajkutató 
Határidő: 2020. március 17. 

Közgyűlés ülése 

 OSZÖ és költségvetési szervei 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása  

Felelős: elnök, hivatalvezető 
Határidő: 2020. március 26.   

 köznevelési intézmények határidős feladataival kapcsolatos döntéshozatal  

Felelős: elnök, intézményvezetők  
Határidő: 2020. március 26. 

 A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői (ügyvezető- főszerkesztői) feladat 

ellátására érkezett pályázatok elbírálása (indítvány esetén zárt ülés elrendelése) 

 A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 

érkezett pályázatok elbírálása  

Felelős: elnök 
Határidő: 2020. március 26.   

 

2020. április 

Közgyűlés ülése  

 A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és 2019. évi 

közhasznúsági jelentésének, illetve az MSZSZ beszámolójának megtárgyalása, 

elfogadása 

Felelős: OSZÖ elnök, ügyvezető- főszerkesztő; Felügyelő Bizottsági elnök, MSZSZ elnök 

Határidő: 2020. április 30. 
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 köznevelési intézmények határidős feladataival kapcsolatos döntéshozatal  

 költségvetési előirányzat módosítás  

Felelős: elnök, intézményvezetők, gazdasági vezető 
Határidő: 2020. április 30.  

 belső ellenőrzési jelentés tárgyalása (OSZÖ Hivatala) 

Felelős: elnök, hivatalvezető; belső ellenőr 
Határidő: 2020. április 30. 

  

2020. május: 

Közgyűlés ülése 

 az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetési 

beszámolójának megtárgyalása, elfogadása  

Felelős: elnök, intézményvezetők, gazdasági vezető, PEB elnök  
Határidő: 2020. május 28.   

 

2020. június  

 „Rábavidéki Szlovének Rönkhúzása” szellemi kulturális örökség elem bemutatása 

Szentendrén a Pünkösdi Örökség Fesztiválon. 

Felelős: elnök, Kulturális Bizottság, Mukicsné Kozár Mária néprajzkutató, Bajzek Gyöngyi 
MSZSZ titkára 
Határidő: 2020. május 30. - június 1. (Pünkösd) 

  Egyházmegyei Nemzetiségi Nap és Országos Szlovén Találkozó Felsőszölnökön 

egybekötve a felújított Kühár Emlékház – Szlovén Tájház megáldásával, valamint az 

Országos Szlovén Találkozó keretén belül a Magyarországi Szlovénekért Díjak 

átadásával  

 Közmeghallgatás 

Felelős: elnök, Közgyűlés, Kulturális Bizottság 
Határidő: 2020. június 6. 
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2020. július  

 ,,Triglavtól Triglavig gyalogtúra” közös szervezésű rendezvény az OSZÖ, az MSZSZ és 

az orfalui társszervezők részvételével  

Felelős: elnök 
Határidő: 2020. július 31. 

 

2020. augusztus 

Közgyűlés ülése  

 költségvetési előirányzat módosítás  

Felelős: elnök, intézményvezetők, gazdasági vezető 
Határidő: 2020. augusztus 27. 

 belső ellenőri jelentések megtárgyalása (OSZÖ, Kühár Emlékház) 

Felelős: elnök, intézményvezető, belső ellenőr 
Határidő: 2020. augusztus 27. 

2020. szeptember 

 A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) működésének 10 éves jubileumi ünnepsége  

Felelős: elnök, tájház-vezető, Kulturális Bizottság 
Határidő: 2020. szeptember hónap 
 

 Szakmai Tanulmányút – Mosonmagyaróvári Kulturális Est 

Felelős: elnök, Kulturális Bizottság 
Határidő: 2020. szeptember hónap 
 
 
2020. október  
 
Közgyűlés ülése  

 2021. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása  
 belső ellenőri jelentés megtárgyalása (AKÁIÓ) 
 2021. évi munkaterv megtárgyalása  
 költségvetési előirányzat módosítás  

 
Felelős: elnök, intézményvezetők; gazdasági vezető 
Határidő: 2020. október 29. 
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2020. november  

Közgyűlés ülése 

 tisztségviselők beszámolója az év során végzett tevékenységükről  

Felelős: tisztségviselők 
Határidő: 2020. november 26.  

Az év során folyamatos tevékenységek:  

- A Kühár Emlékház negyedéves gyakoriságú műhelymunkái és nyári Hagyományőrző 
Tábora a tájház- vezető által tervezésre és kivitelezésre kerül finanszírozási fedezet 
megléte esetén.  

- Az OSZÖ intézményei, illetve Oktatási, Kulturális és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságai 

külön munkaterv alapján – az OSZÖ munkatervével összhangban- látják el 2020. évi 

éves feladatukat.  

Az Országos Szlovén Önkormányzat – Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sport Minisztériuma, valamint Kulturális 
Minisztériuma között a 2016 - 2018. évekre aláírt Oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködési program alapján- törekszik a szlovén kétnyelvű, nemzetiségi oktatás szakmai 
színvonalának emelésére – szakértő, szlovén nyelvi szaktanácsadó, szlovén asszisztensek 
munkájának igénybevétele révén -, továbbá pályázati, továbbképzési lehetőségek 
kihasználása, támogatása vonatkozásában a szlovén nemzetiségi oktatás minőségének 
javítása érdekében.  
2020. évben is kiemelt feladatának tekinti az Országos Szlovén Önkormányzat, 
intézményeinek (Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, Apátistvánfalvi 
Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda; Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.- Radio 
Monošter, Kühár Emlékház, OSZÖ  Hivatala) és a rajta keresztül finanszírozott szervezeteknek 
(MSZSZ részére- Porabje c. újság kiadására), továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak 
és a nemzetiségi területen tevékenykedő szervezeteknek a folyamatos működésére és az 
ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításának megvalósítására vonatkozó tárgyalások 
folytatását. 
Az OSZÖ igyekszik minden kivitelezhető pályázati lehetőséggel (Apátistvánfalvi Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Óvoda informatikai fejlesztési igénye, óvodai ablakcsere; Kossics József 
Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda- tornaterem felújítás, fűtési csőrendszer; tároló- épület; 
Szlovén Rádió- műszaki fejlesztés.. Országos Szlovén Önkormányzat vonatkozásában kulturális 
találkozó) élni saját és intézményei fejlesztése érdekében.  
Az OSZÖ kiemelt feladatának tartja a nemzetiségi önkormányzatokkal való hatékony szakmai 
és tevékenységbeli együttműködést és kapcsolattartást,közös rendezvények formájában is.  
Az OSZÖ szükség szerint részt vesz a ,,Szlovén Rába-vidék Térségfejlesztési Programja'' szerinti 
végrehajtásban. 
 
Felsőszölnök, 2019. november 26. 

Holecz Károly sk. 

elnök  


