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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. február 12-i határozatai  
 

 

1/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv vezetésével 

megbízza Kesjár Mátyás elnököt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

2/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv 

hitelesítésével megbízza Gajdács György elnökhelyettest. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gajdács György elnökhelyettes 

 

 

3/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendi pontjait a 

következők szerint fogadja el: 

1. Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

2. 2013 évi költségvetés elfogadása 

Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

3. Tavaszi - Nyári programok  

Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

4. Bejelentések 

 Együttműködési megállapodás módosítása 

 Előterjesztés Csabaszabadi Szlovákokért díjról 

 Szlovák színház 

 Igénybejelentés feladatalapú támogatásra 

 Számlavezető bank módosítás 

 Ingyenes használat – sátor, sörasztal 

 Apácai út 2 épület 

 Felmérés a szlovák emlékhelyekről, épületekről. 

 Beliczey térre telepítendő rendezvénysátor. 

 Urnás temetkezési hely kialakítása 
Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

4/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök beszámolóját az előző 

ülés óta végzett munkáról az alábbiak szerint elfogadja: 

 Elkészítésre, és elküldésre került az előző ülés jegyzőkönyve 

 Elküldésre kerültek a jegyzőkönyvi kivonatok 

 A honlap feltöltése folyamatosan történik szlovák – magyar nyelven 

 Részt vettünk a megyei szlovák önkormányzat díjátadóján a kondorosi 

szlovák napon 
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 A békéscsabai szlovák iskolában megnyílt „Képek Szlovákiáról” 

kiállítás megnyitóján részt vettem 

 Zubánné Kocsis Margit, Gajdács György és Erős Mihályné részt vett a 

megyei önkormányzat által rendezett Nemzetiségek Napján 

Medgyesegyházán 

 Csabaszabadiért Egyesülettel közösen megrendeztük a karácsonyi 

játszóházat 

 Hat csapat kolbászt gyúrt, Gajdács György hurkát készített a 

kisebbségek napi rendezvényre, melyet a Csabaszabadiért Egyesülettel 

közösen rendeztünk 

 A Vertigó Szlovák Színház előadását megtekintettük az Ibsen házban 

 Részt vettem a régiós megbeszélésen Békéscsabán, és a kétsopronyi 

teadélutánon 

 Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés  

 OTP Banknál a szerződéskötés ügyében eljártunk. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

5/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 2013 évi költségvetését 242.833.-

Ft bevétellel, és 242.833.-Ft kiadással - előterjesztés  szerint – elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 
 

6/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületével 2012-ben kötött együttműködési megállapodást 

hatályában fenntartja.  

A Képviselő testület felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő:  2013. február 28. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

7/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Egyesülettel 

2012-ben kötött együttműködési megállapodást hatályában fenntartja.  

A Képviselő testület felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő:  2013. február 28. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

8/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Polgárőr 

Egyesület 2012-ben kötött együttműködési megállapodást hatályában fenntartja.  

A Képviselő testület felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 
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Határidő:  2013. február 28. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 
9/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Szlovákokért díj 

alapítására és adományozására vonatkozó szabályzatot előterjesztés szerint elfogadja.  

A Képviselő testület felhatalmazza az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról intézkedjen. 

Határidő:  folyamatos. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

10/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szlovák színházi 

előadás megtekintésére 3.000.-Ft-ot biztosít. 

Program fedezete: Nemzeti, etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének 

támogatása szakfeladat. 

Határidő:  2012.február 12. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

11/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzetiségi 

önkormányzatok részére biztosított feladatalapú támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be - a 

kormányrendelet szerint – a Támogatáskezelőhöz. 

Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat elvégezze. 

Határidő:   folyamatos 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

                   

 

12/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az OTP Banknál 

vezetett számláját megszünteti.  

A Képviselő testület felhatalmazza az elnököt, hogy a számla megszüntetésével kapcsolatos 

feladatok elvégzésre. 

Határidő: 2013. március 31. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 
13/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

számlavezetését 2013. március 1-től a K&H Banknál vezetett számlán biztosítja. 

A Képviselő testület felhatalmazza az elnököt, hogy a számla megnyitással kapcsolatos 

feladatok elvégzésre. 

Határidő: 2013. március 31. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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14/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

eszközeit – sörasztal, sátor – a település lakosai előzetes egyeztetés szerint ingyenesen 

igénybe vehetik. 

A Képviselő testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok elvégzésre. 

Határidő: folyamatos. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

15/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi örömét a vonatkozásban, 

hogy a településen az egykori – szlovák nyelvet is oktató – iskola (Csabaszabadi, Apácai út 

2.) felújítására pénz sikerült szerezni, így az épület állagát meglehet őrizni. A képviselő-

testület azonban azzal nem ért egyet, hogy olyan átalakításokra kerül sor, melynek során a 

község egyetlen tömeg rendezvénynek helyet adó épületrészén olyan átalakításra kerül sor, 

melynek során gyakorlatilag a településen ilyen rendezvény nem valósulhat meg. 

Kéri a képviselő testület az épület tulajdonosát és üzemeltetőjét, a tervezet átalakítás 

átgondolására annak érdekében, hogy a kisebbségi közösségi jogok ne sérüljenek. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatról az épület tulajdonosát és 

az üzemeltetőt értesítse. 

Határidő: 2013. március 31. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

16/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordul a 

Csabaszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy Csabaszabadi, Apácai út 

2. szám alatt lévő sátrat közösen telepítsük át a Beliczey térre. 

A Képviselő testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok elvégzésre. 

Határidő: folyamatos. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 
17/2013. (II.12.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordul Újkigyós 

város Polgármesteri Hivatalához, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a településen 

milyen feltételekkel lehet urnás temetést végezni. 

Határidő: folyamatos. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 


