Caмоуправа Срба у Мађарској

Szerb Országos Önkormányzat

1055 Будимпешта
V кварт, Ул. Микше Фалка 3. lI/1.
Tел:(36-1) 331-5345 факс:269-0638
e-mail: ssm@t-online.hu

1055 Budapest
V. ker. Falk Miksa u. 3. Il/1.
Tel:(36-1) 331-5345 Fax: 269-0638
e-mail: ssm@t-online.hu

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 1/2021. (II. 05.) határozata

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:
„A Szerb Országos Önkormányzat a Lórév belterület 103. helyrajzi számú, természetben 2309
Lórév Dózsa György utca 63. számú ingatlant a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár ingyenes használatába adja azzal, hogy ott a
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár
Lórévi Általános Iskolája és a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Kollégium és Könyvtár Lórévi Óvodája működjön. A Szerb Országos Önkormányzat
és a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és
Könyvtár az ingyenes használat feltételeit és a működtetési költségek viselését külön
megállapodásban szabályozzák.”
Határidő:
Azonnal (tényleges használatra)
2021. 02.15. (megállapodás
kezdeményezésére)

megkötésére;

Felelős: hivatalvezető, elnök, intézményvezető

mérőórák

egyéb

szolgáltatások

átírásának

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 2/2021. (II. 05.) határozata

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:
1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése pályázatot ír ki és az alábbi tartalommal pályázati
felhívást tesz közzé a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda igazgatói
álláshelyére:
az alábbi pályázati felhívás szövege tartalma szerint (magyar és szerb nyelven)

2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános
Iskola és Óvoda igazgatói pályázatának előkészítésével a Szerb Országos Önkormányzat Hivatalát
bízza meg.

3. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése szerinti bizottság
tagjának a következő személyeket választja:
1. dr. Lásztity Jovánka
2. Pandurovic Anica
3. Kotorcevic Julianna

Felelős: Szutor Lászlóné elnök
dr. Gergev Adrienn hivatalvezető
Határidő: a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőn belül

Iktatószám: 12-59/2021./K

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése (Budapest)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda igazgatói
beosztás (magasabb vezető) ellátására
A munkáltató: A költségvetési szerv vezetőjét (igazgatóját) az oktatási miniszter egyetértésével a
Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerint bízza meg, határozott időre, 5 évre, pályázat alapján. A vezetői
megbízás visszavonásának, felmentésnek, összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi eljárás
megindításának, továbbá fegyelmi büntetés kiszabásának jogát a Szerb Országos Önkormányzat
Közgyűlése gyakorolja. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Szerb Országos
Önkormányzat elnöke gyakorolja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szerb.hu honlapon szerezhet.
Munkahely megnevezése, munkavégzés helye: Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános
Iskola és Óvoda, 5830 Battonya, Hunyadi János utca 54.
Betöltendő munkakör: pedagógus (határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Vezetői beosztás megnevezése: igazgató – magasabb vezető
Magasabb vezetői megbízás időtartama; kezdőnapja és megszűnésének időpontja: határozott
idő, 5 év.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Battonyai Két
Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda többcélú nemzetiségi köznevelési intézmény
igazgatói – különösen a Köznev.tv. 69. § (1) bekezdése szerinti - feladatainak ellátása. Az
intézményvezetői munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Illetmény és egyéb juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., továbbá a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
a) főiskola; az adott többcélú szerb nemzetiségi nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez szükséges – a 326/2013 (VIII.30.) Korm.rendelet 6. mellékletben
felsorolt –szakképzettség
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
e) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
f) legalább 4 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására
vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) Azonos feltételek esetén előnyben részesül az a pályázó, aki a magyarországi szerb
nemzetiséghez tartozónak vallja magát.
b) Egyéb idegen nyelv ismerete
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a) a pályázó szakmai önéletrajza, magyar és szerb nyelven
b) a pályázó vezetési (fejlesztési) programja, magyar és szerb nyelven
c) a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő
igazolása, így különösen végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, a pályázó
legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására
vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató
által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott
szakos tanári feladatok feltüntetésével,)
d) pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos
kezeléshez, a véleményezők és döntéshozók részére való sokszorosításához és továbbításához;
e) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.
Pályázat benyújtásának határideje: 2021.március 19.
Pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szerb Országos Önkormányzat
Közgyűlése - Budapest címére történő megküldésével (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-59/2021./K , valamint a
beosztás megnevezését: igazgató.
vagy
személyesen: Szutor Lászlóné elnök, Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.
A pályázati kiírás közzétételének helye: www. kozigallas.gov.hu
További közzétételi helyek:
Srpske Nedeljne Novine

www.szerb.hu
Oktatási és Kulturális Közlöny

Самоуправа Срба у Мађарској расписује

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА
Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта

Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, на основу Закона бр. XXXIII о запосленима у
јавним службама (из 1992. године) објављује конкурс за избор руководиоца институције
(директора) Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта, органа финансираног из
државног буџета у пуном радном времену, за мандатни период од 5 година. Скупштина ССМ
има право да директора разреши дужности, установи сукоб интереса, покрене дисциплински
поступак. Председник ССМ је вршилац послодавних дужности над институцијом.

Остале информације о послодавцу можете наћи на веб страници: www.szerb.hu

Место обављања посла: Батањска двојезична српска основна школа и за-бавиште, 5830 Батања,
Хуњади улица бр. 54.

Уговор на одређено време: 5 година: 1. јул 2021 - 30. јун 2026.

односно:

Радно место: педагог-уговор на неодређено време, пуно радно време

Делокруг рада: Радни задаци прописани Законом о основном васпитању и образовању
параграф 69. § поглавље (1)

Изабрани кандидат за директора школе биће у обавези да достави Изјаву о имовинском стању.
Исплата личног дохотка и премија врши се на основу Уребе Владе 326/2013 (30. VIII) Закона
бр. XXXIII о запосленима у јавним службама (из 1992. године)

Конкурсни услови:

– према наведеном у прилогу бр. 6, Закона о јавном васпитању и образовању стручна
квалификација за руководиоца институције стечена у виду педагошког стручног испита;
– потребна је диплома вишег степена и стручна квалификација
– изјава о имовинском стању;
– да је кандидат запослен или да има уговор о раду на неодређено време у педагошкој струци у
пуном радном времену, у одређеној мултифункционалној васпитно-образовној институцији на
неодређено време;
– мађарско држављанство; да није кажњаван; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима.
–најмање 4 година праксе, стечене у педагошкој струци или недељни фонд часова-10 часова;

Предност има:
-

кандидат који припада српској народности у Мађарској
кандидат са знањем више страних језика

Документација која се подноси уз конкурсну пријаву:

– детаљна стручна биографија кандидата на српском и мађарском језику;
– стручни програм на српском и мађарском језику;
– изјава да кандидат задовољава услове који су наведени у конкурсу;
– фотокопије докумената о завршеној школској спреми;
– изјава кандидата о томе да учесници у конкурсном процесу могу да се упознају са предатим
конкурсним материјалом, односно да се слаже са умножавањем и достављањем конкурсног
материјала особама које ће давати мишљење и доносити одлуку;
– потврда о неосуђиваности кандидата која није старија од 3 месеца;

Датум ступања у радни однос: новоизабрани кандидат на радно место може да ступи најраније
1. јула 2021. године.

Рок за предају пријаве за конкурс: 19. март 2021. године.

Пријава за конкурс се може предати на следеће начине:

– Путем поште, на адресу Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.)
– лично Вери Пејић Сутор, председници ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3).

Напомена: на коверти треба назначити идентификациони број: 12-59/2021/К који се налази у
бази конкурсних података, као и позицију за коју се конкурише: директор.

Конкурс се разматра у складу са Законом бр. XXXIII о запосленима у јавним службама (из 1992.
године) параграф 20/A. § поглавље (6)

Рок за доношење одлуке: 30. јун 2021.

Конкурс се објављује у следећим средствима јавног информисања:
- www. kozigallas.gov.hu

– веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu) – 11. фебруар 2021.
– Српске недељне новине – 18. фебруар 2021.
– Просветни и културни (службени) гласник

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 3/2021. (II. 05.) határozata
„A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:
A Szerb Országos Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványának korrekciójáról szóló
tájékoztatást a benyújtott jegyzőkönyv alapján elfogadom.
Felelős: elnök, hivetelvezető, gazdasági vezető
Határidő: értelem szerint, folyamatos

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 4/2021. (II. 05.) határozata
„A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:
A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala 2019. évi költségvetési maradványának korrekciójáról
szóló tájékoztatást a benyújtott jegyzőkönyv alapján elfogadom.
Felelős: hivatalvezető, gazdasági vezető
Határidő: értelem szerint, folyamatos

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 5/2021. (II. 05.) határozata
„A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:
A Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ 2019. évi költségvetési maradványának
korrekciójáról szóló intézményi tájékoztatást a benyújtott jegyzőkönyv alapján elfogadom.
Felelős: igazgató, gazdasági vezető
Határidő: értelem szerint, folyamatos

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 6/2021. (II. 05.) határozata
„A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:
A Magyarországi Szerb Színház 2019. évi költségvetési maradványának korrekciójáról szóló
intézményi tájékoztatást a benyújtott jegyzőkönyv alapján elfogadom.
Felelős: igazgató, gazdasági vezető
Határidő: értelem szerint, folyamatos

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 7/2021. (II. 05.) határozata
„A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:
A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános iskola és Óvoda 2019. évi költségvetési
maradványának korrekciójáról szóló intézményi tájékoztatást a benyújtott jegyzőkönyv alapján
elfogadom.
Felelős: igazgató, gazdasági vezető
Határidő: értelem szerint, folyamatos

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 8/2021. (II. 05.) határozata
„A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:

A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és
Könyvtár 2019. évi költségvetési maradványának korrekciójáról szóló intézményi tájékoztatást a
benyújtott jegyzőkönyv alapján elfogadom.
Felelős: igazgató, gazdasági vezető
Határidő: értelem szerint, folyamatos

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 9/2021. (II. 05.) határozata
„A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:
A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda a 2020. évi kiemelt
előirányzatainak módosítását 2020.12.31-i hatállyal az alábbiak szerint engedélyezem:
B1 Működési célú p.eszk.átv. ÁHT-n b.
B4 Intézményi működési bevételek
B8 Finanszírozás
B8 Költségvetési maradvány
K1 személyi juttatások
K2 Munkaadókat ter. járulék
K3 Dologi kiadások :
K6 Beruházások

+860.662 forint
-653.473 forint
+660.880 forint
+376.290 forint,
Bevételek összesen: ,+1.244.360 forint
+1.200.000 forint
-2.100.000 forint
+383.698 forint
+1.760.662 forint,
Kiadások összesen:+1.244.360 forint

Felelős: igazgató, gazdasági vezető
Határidő: értelem szerint, folyamatos

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 10/2021. (II. 05.) határozata
„A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:
A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és
Könyvtár a 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítását 2020.12.31-i hatállyal az alábbiak
szerint engedélyezem:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
-1.537.155,- Ft
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
500.000- Ft
B4 Működési bevételek:
-13.473.528,- Ft
B5 Felhalmozási bevételek:
420.000,- Ft
B8 Maradvány igénybevétele:
-9.554.938,- Ft
Bevételek összesen: -23.645.621,- Ft
K1 Személyi juttatások
-6.843.309,- Ft,
K2 Munkaadókat t. jár. és SZOCHÓ
-8.527.616,- Ft,
K3 Dologi kiadások:
-5.655.508,- Ft,
K6 Beruházási kiadások:
-1.241.766,- Ft,
K7 Felújítási kiadások:
-1.377.422,- Ft
Kiadások összesen: -23.645.621,- Ft
Felelős: igazgató, gazdasági vezető
Határidő: értelem szerint, folyamatos

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 11/2021. (II. 05.) határozata
„A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:
A Szegedi Szerb Óvoda a 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítását 2020.12.31-i hatállyal
az alábbiak szerint engedélyezem:
B4 Működési bevételek
K1 Személyi juttatások
K2 M.adókat t. jár.és SZOCHÓ
K3 Dologi kiadások
K6 Beruházások

-198.461.- forint,
Bevételek összesen: -198.461.- forint,
+ 28.881.- forint,
- 65.821.- forint,
- 25.863.- forint,
-135.658.- forint,
Kiadások összesen: -198.461.- forint.

Felelős: igazgató, gazdasági vezető
Határidő: értelem szerint, folyamatos

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 12/2021. (II. 05.) határozata
„A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:
A Magyarországi Szerb Színház a 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítását 2020.12.31-i
hatállyal az alábbiak szerint engedélyezem:
B4 Működési bevételek
B8 Költségvetési maradvány igénybevétele
K1 Személyi juttatások
K2 M.adókat t. jár.és SZOCHÓ
K3 Dologi kiadások

+ 31.- forint,
- 297.- forint,
Bevételek összesen: -266.- forint,
- 1.100.000.- forint,
- 600.000.- forint,
- 1.699.734.- forint,
Kiadások összesen: -266.- forint.

Felelős: igazgató, gazdasági vezető
Határidő: értelem szerint, folyamatos

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 13/2021. (II. 05.) határozata
„A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:
A Szerb Hetilap a 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítását 2020.12.31-i hatállyal az
alábbiak szerint engedélyezem:
B4 Működési bevételek
B8 Költségvetési maradvány igénybevétele
B8 Irányítószervi támogatás
K1 Személyi juttatások
K2 M.adókat t. jár.és SZOCHÓ
K3 Dologi kiadások

Felelős: hivatalvezető, gazdasági vezető
Határidő: értelem szerint, folyamatos

+ 12.946.- forint,
- 3.783.- forint,
- 2.875.348.- forint,
Bevételek összesen: -2.866.185.- forint,
- 903.800.- forint,
- 250.000.- forint,
- 1.657.370.- forint,
Kiadások összesen: -2.866.185.- forint.

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 14/2021. (II. 05.) határozata
„A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:
A Szerb Országos Önkormányzat a 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítását 2020.12.31-i
hatállyal az alábbiak szerint engedélyezem:
B1 Működésre átvett pénz ÁHT-n belülről
- 1.934.000.- forint,
B2 Felhalmozásra átvett pénz ÁHT-n belülről
+ 546.435.624.- forint
B4 Működési bevételek
+ 1.496.781.- forint,
B6 Műk.c. egyéb támogatások
+ 614.904.- forint,
B8 Költségvetési maradvány igénybevétele
- 1.334.455.- forint,
Bevételek összesen: +545.278.854.- forint,
K1 Személyi juttatások
- 5.500.000.- forint,
K2 M.adókat t. jár.és SZOCHÓ
- 1.334.455.- forint,
K5 Átadott pénzeszközök
- 2.886.118.- forint,
K5 Költségvetési tartalék
- 13.066.000.- forint,
K6 Beruházások
+567.643.470.- forint,
K9 Finansz.kiad. - irányítószervi támogatás
- 1.989.230.- forint,
K9 Fin.kiad. -pénzügyi lízing
+ 2.410.917.- forint,
Kiadások összesen: +545.278.854.- forint.
Felelős: elnök, hivatalvezető, gazdasági vezető
Határidő: értelem szerint, folyamatos

A Szerb Országos Önkormányzat Elnöke 15/2021. (II. 05.) határozata
„A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:
A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala a 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítását
2020.12.31-i hatállyal az alábbiak szerint engedélyezem:
B1 Működésre átvett pénz ÁHT-n belülről
B4 Működési bevételek
B8 Költségvetési maradvány igénybevétele
K2 M.adókat t. jár.és SZOCHÓ
K3 Dologi kiadások
K6 Beruházások

Felelős: hivatalvezető, gazdasági vezető
Határidő: értelem szerint, folyamatos

- 268.469.- forint,
+ 19.681.- forint,
- 6.712.- forint,
Bevételek összesen: - 255.500.- forint,
+ 795 104.- forint,
- 255 500.- forint,
- 795.104.- forint,
Kiadások összesen: - 255.500.- forint.

