
Uznesenia Slovenskej samosprávy v Čabasabady 

03. júl 2012 
 

 

70/2012. (VII. 03.) SZKT uznesenie     4 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady poveruje za zapisovateľa predsedu Mateja 

Kesjára.  

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

71/2012. (VII. 03.) SZKT uznesenie     4 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady poveruje za overovateľa zápisnici - podľa 

štatútu -podpredsedu Juraja Gajdácsa.  

Termín: okamžite:  

Zodpovedný Juraj Gajdács podpredseda  

 

72/2012. (VII. 03.) SZKT uznesenie     4 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady dnešný poriadok prijala takto:  

1. Referát predsedu o činnosti v uplynulom obdoby.  

Matej Kešjar predseda  

2. Príprava letné - jesenské programy.  

Matej Kešjar predseda.  
3. Iné  

 Podpora cirkevný program. 

 „Každý deň hračkový dom.“ 

 Súpis nástrojov. 

 Obecný deň 

 Výkresba. 

 Verejne vypočúvanie. 

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

73/2012. (VII. 03.) SZKT uznesenie     4 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady prijal referát predsedu od predchádzajúceho 

rokovania takto:  

 Pripravené a odoslané boli zápisnici predchádzajúcich zasadnutiach.  

 Odoslané boli výpisy zo zápisnici. 

  Na webovú stránku sa polozili uznesenie v maďarskom a slovenskom jazyku.  

 Sme sa zúčastnili na programe CSS Slovenskom  Inštitúte.  

 Sme sa zúčastnili na programe supermaraton Békéšská Čaba – Arad – Békéšská Čaba. 

Programy sme spolu organizovali so Spolkom Za Čabasabady, ktorom sme mali hračkový 

dom pre deti, a zasadal aj slovenský klub, a sme pomáhali pri prístavkovom mieste. 

So Spolkom za Čabasabady sme zorganizovali Detský deň - majáles – 15 ročný je Spolok za 

Čabasabady. Okrem kresby Kis Nikolett, sme mali ďalšie kresby so Újkígyósu, so Nemecku, so  
Ürmösu, a so Hradište. V kultúrnom programe vystúpili žiačky 5-ej triedy so Slovenskej škole so 

Békéšskej Čabe, Best Dance tanečný súbor so Békéšskej Čabe, Spevácke zbory so Poľného 

Beréňčoku a so Čanádapáce, a Slovenský klub Čabasabady i ďalší bol Spolok civilnej strážy 

Čabasabady ktorý rôzne jedlá chystali pod menom: Podľa chuti Sabady, okrem toho bol hračkový 

dom, a iné hry. Veľký úspech mal predstavenie psov, možno bolo vyplniť – toto – od Polícií 

Békéšskej župe. Slovenská a obecná samospráva odovzdala pamätné listí Spolku za Čabasabady, 

a zakladajúcim členom spolku, ktorých starostka pozdravila. Na podujati sa zúčastnil aj generálny 

konzul so Slovenskej Republike, a pozdravil účastníkov aj Dr. Túrós András predseda Celoštátnej 

civilnej stráže. 



 Zúčastnil som sa na zasadnutí Obecnej samosprávy Čabasabady 

 Zúčastním sa pri organizácií programu Obecného dňa 

 Pripravení bolo terajšie zasadnutie. 

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

742012. (VII. 03.) SZKT uznesenie     4 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady súhlasil stým, že 5 stany požičia  na programy 

evanjelickej cirkvi, na letná programy. 

Zastupizeľský zbor poverí predsedu aby o tomto informoval pána farára Zoltána Nagya. 

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

75/2012. (VII. 03.) SZKT uznesenie     4 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že  kedy nie v obci ani škola, 

ani škôlka tak sa pripojí letnému  programu „Každý deň hračkový deň”organizátorov Obecnej 

samosprávy a Spolku Za Čabasabady 

 Na program zabezpečí ľ0 000 Ft-ov, na vecné výdavky-. 

Použitie bude zo rozpočtových výdavkoch veci číslo 890504 národne, menšinové, spoločné, kultúrne 

činnosti. 

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

76/2012. (VII. 03.) SZKT uznesenie     4 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady schválil súpis nástrojov takto: 

 

č  kus  označenie  cena/kus  kúpené v roku  
1  1  Počítač, monitor, softvéri  233.279.-  2005  

2  1  HP Deskjet F380 tlačiareň  12.000.-  2006  

3  1  Acer NB AS5315 Celm.530  122.400.-  2008  

4  1  Camping gáz  54.990.-  2009  

5  5  Stany  4.990.-  2010  

6  1  Webová stránka  84.375.-  2011  

7  6  Stolná garnitúra  18.990.-  2012  
Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

77/2012. (VII. 03.) SZKT uznesenie     4 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že  v obecnom programe 

spolu so Spolkom za Čabasabady zadržia hračkový dom. Na program zabezpečí na iné výdavky – 

pamätný list, na výstavu kresby -   5 000 Ft-ov. 

Použitie bude zo rozpočtových výdavkoch veci číslo 890504 národne, menšinové, spoločné, kultúrne 

činnosti. 

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

78/2012. (VII. 03.) SZKT uznesenie     4 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že  v obecnom programe za 

hostí pracovníkov v programe obecnom dňa. Na program zabezpečí na iné výdavky 10 000 Ft-ov. 

Použitie bude zo rozpočtových výdavkoch veci číslo 890504 národne, menšinové, spoločné, kultúrne 

činnosti. 

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 



 

79/2012. (VII. 03.) SZKT uznesenie     4 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa rozhodol že vypisuje súbeh pre deti žijúcich 

- alebo majú sťahy - v Čabasabady a jej priateľských obcí.   Kategórii:   

I. pre deti materskej školy, 

II:   pre deti zo základnej škole 1-4 stupeň,  

III:  pre deti zo základnej škole 5-8 stupeň. 

Téma: jablká. 

Hotové kresby treba poslať na emailovú adresu: slovaciszabadi@t-email.hu do 10. augusta 2012. 

Kresby búdu vyložené na webovej stránky www.zrnko-magocska.hu do začiatku programu Jablokové 

dni 18. augusta. 2012. 

Najlepšie výkresy búdu vyložené v roku 2012 na webovej stránke. 

Zastupiteľský zbor poveruje predsedu robiť úlohy podľa rozhodnutie. 

Termín: podľa potreby:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

80/2012. (VII. 03.) SZKT uznesenie     4 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady na zasadnutí verejnom vypočutie poveruje za 

zapisovateľa predsedu Mateja Kesjára.  

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

81/2012. (VII. 03.) SZKT uznesenie     4 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady na zasadnutí verejnom vypočutie poveruje za 

overovateľa zápisnici - podľa štatútu -podpredsedu Juraja Gajdácsa.  

Termín: okamžite:  

Zodpovedný Juraj Gajdács podpredseda  

 

82/2012. (VII. 03.) SZKT uznesenie     4 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady na zasadnutí verejnom vypočutie poriadok 

prijala takto:  

1. Verejné vypočutie 

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

83/2012. (VII. 03.) SZKT uznesenie     4 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa obráti na prevádzkovateľa – Békéscsabai 

Kistérségi Társulást -budovy na ulice Apátskej ceste číslo 2, aby informoval slovenskú samosprávu 

o fungovaní klubu seniorov. a o tom že ako možno využívať ho bez problémy, a kto ho môže 

využívať.  

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda   

mailto:slovaciszabadi@t-email.hu
http://www.zrnko-magocska.hu/

