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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2014. december 4-i határozatai  
 

 

 

 

100/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv 

vezetésével megbízza Kesjár Mátyás elnököt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

101/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 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 

 

 

102/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendi pontjait a 

következők szerint fogadja el: 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

       Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.  

             Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

3. Bejelentések 

 „Örökség – Kultúra” Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztősége, 

a KIM, az EMMI, a TIT, az Önk. Szövetségek és a Sulinet Szakreferens 

Irodája megkeresése 

 Hradištei könyvek vásárlása 

 Medgyesegyházi Szlovák Ház átadása 

 Csabaszabadi Dalkör- Slniečko  

 Adventi műsor az evangélikus egyháznál 

 Kisebbségek Napja 

 Karácsonyi Játszóház 

 Karácsonyi Istentisztelet 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

103/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 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 Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének, a Békés Megyei 

Könyvtárna és a Békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, 
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Óvoda, és Kollégiumnak átadásra került a 600 éves Hradište történetét 

bemutató könyv 

 A Békéscsabai Evangélikus Egyháznak átadásra került a támogatás 

 A www.zrnko-magocska.hu honlapunkra folyamatosan kerülnek fel a 

hírek 

 Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés  

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

104/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatát  - Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága végzése szerint – 

elfogadja. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 
105/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi 

közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. 

E feladat keretében a 2015-es évben a következő tételek elektronikus közzétételét és 

terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár különleges 

infrastruktúrája segítségével. 

 

15 éves a Csabaszabadi – Hradište települések együttműködése,  

melynek elkészítési díja: 30 000 Ft + 27 % Áfa =  38 100 Ft. 
 (Szöveges kiadvány) 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot 

Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön szerződést a fentiekben megadott és 

megjelentetni kívánt tartalom és a megjelentetés részleteivel, feltételeivel kapcsolatban. Az 

önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a 

szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. 

Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2015. szeptember 30-ig 

történjen meg. 

Felelős:  Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

 

106/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi 

közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. 

E feladat keretében a 2015-es évben a következő tételek elektronikus közzétételét és 

terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár különleges 

infrastruktúrája segítségével. 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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20 évesek a nemzetiségi önkormányzatok, 

melynek elkészítési díja: 30 000 Ft + 27 % Áfa =  38 100 Ft. 

(Szöveges kiadvány) 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot 

Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön szerződést a fentiekben megadott és 

megjelentetni kívánt tartalom és a megjelentetés részleteivel, feltételeivel kapcsolatban. Az 

önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a 

szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. 

Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2015. szeptember 30-ig 

történjen meg. 

Felelős:  Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

 

107/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi 

közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. 

E feladat keretében a 2015-es évben Együttműködési megállapodást köt a BAR-SO Kft 

„Örökség-Kultúra” Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőségével  

 

15 éves a Csabaszabadi – Hradište települések együttműködése,  

melynek elkészítési díja: 30 000 Ft + 27 % Áfa =  38 100 Ft. 

 

20 évesek a nemzetiségi önkormányzatok, 

melynek elkészítési díja: 30 000 Ft + 27 % Áfa =  38 100 Ft. 

 

Szöveges kiadvány megjelentetésére. 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megbízza az elnököt, az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

Határidő: 2015. március 30 

Felelős:  Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

 

108/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi 

közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. 

E feladat keretében a 2015-es évben a következő tételek elektronikus közzétételét és 

terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár különleges 

infrastruktúrája segítségével. 

 

 Szlovák kultúra, hagyomány ápolása intézmények nélkül, 

melynek elkészítési díja: 70 000 Ft + 27 % Áfa =  88 900 Ft. 
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(Multimédiás kiadvány) 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot 

Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön szerződést a fentiekben megadott és 

megjelentetni kívánt tartalom és a megjelentetés részleteivel, feltételeivel kapcsolatban. Az 

önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a 

szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. 

Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2015. szeptember 30-ig 

történjen meg. 

Felelős:  Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

 

109/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi 

közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. 

E feladat keretében a 2015-es évben Együttműködési megállapodást köt a BAR-SO Kft 

„Örökség-Kultúra” Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőségével  

 

Szlovák kultúra, hagyomány ápolása intézmények nélkül, 

melynek elkészítési díja: 70 000 Ft + 27 % Áfa =  88 900 Ft. 

(Multimédiás kiadvány) 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megbízza az elnököt, az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

Határidő: 2015. március 30 

Felelős:  Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

 

110/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi 

közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. 

E feladat keretében a 2015-es évben a következő tételek elektronikus közzétételét és 

terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár különleges 

infrastruktúrája segítségével. 

 

 Korszakváltás a Csabaszabadi Dalkörnél, 

melynek elkészítési díja: 20 000 Ft + 27 % Áfa =  25 400 Ft. 

 

Csabaszabadi kötődésű fiatalok multimédiás kiadványának megjelentetésére. 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot 

Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön szerződést a fentiekben megadott és 

megjelentetni kívánt tartalom és a megjelentetés részleteivel, feltételeivel kapcsolatban. Az 
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önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a 

szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. 

Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2015. szeptember 30-ig    

történjen meg. 

Felelős:  Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

 

111/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi 

közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. 

E feladat keretében a 2015-es évben a következő tételek elektronikus közzétételét és 

terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár különleges 

infrastruktúrája segítségével. 

 

20 éves a Csabaszabadi – Hradište települések együttműködése, 

melynek elkészítési díja: 20 000 Ft + 27 % Áfa =  25 400 Ft. 

 

Csabaszabadi kötődésű fiatalok multimédiás kiadványának megjelentetésére. 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot 

Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön szerződést a fentiekben megadott és 

megjelentetni kívánt tartalom és a megjelentetés részleteivel, feltételeivel kapcsolatban. Az 

önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a 

szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. 

Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2015. szeptember 30-ig 

történjen meg. 

Felelős:  Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

 

112/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi 

közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. 

E feladat keretében a 2015-es évben a következő tételek elektronikus közzétételét és 

terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár különleges 

infrastruktúrája segítségével. 

 

Gyermeknap – majális, 

melynek elkészítési díja: 20 000 Ft + 27 % Áfa =  25 400 Ft. 

 

Csabaszabadi kötődésű fiatalok multimédiás kiadványának megjelentetésére. 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot 

Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön szerződést a fentiekben megadott és 

megjelentetni kívánt tartalom és a megjelentetés részleteivel, feltételeivel kapcsolatban. Az 
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önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a 

szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. 

Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2015. szeptember 30-ig 

történjen meg. 

Felelős:  Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

 

113/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi 

közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. 

E feladat keretében a 2015-es évben a következő tételek elektronikus közzétételét és 

terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár különleges 

infrastruktúrája segítségével. 

 

Almanapok, 

melynek elkészítési díja: 20 000 Ft + 27 % Áfa =  25 400 Ft. 

 

Csabaszabadi kötődésű fiatalok multimédiás kiadványának megjelentetésére. 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot 

Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön szerződést a fentiekben megadott és 

megjelentetni kívánt tartalom és a megjelentetés részleteivel, feltételeivel kapcsolatban. Az 

önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a 

szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. 

Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2015. szeptember 30-ig 

történjen meg. 

Felelős:  Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

 

114/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi 

közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. 

E feladat keretében a 2015-es évben a következő tételek elektronikus közzétételét és 

terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár különleges 

infrastruktúrája segítségével. 

 

 „Za Slovákov v Čabasabady” díj, 

melynek elkészítési díja: 20 000 Ft + 27 % Áfa =  25 400 Ft. 

 

Csabaszabadi kötődésű fiatalok multimédiás kiadványának megjelentetésére. 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot 

Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön szerződést a fentiekben megadott és 

megjelentetni kívánt tartalom és a megjelentetés részleteivel, feltételeivel kapcsolatban. Az 
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önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a 

szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. 

Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2015. szeptember 30-ig 

történjen meg. 

Felelős:  Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

 

115/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi 

közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. 

E feladat keretében a 2015-es évben Együttműködési megállapodást köt a BAR-SO Kft 

„Örökség-Kultúra” Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőségével  

 

 

Korszakváltás a Csabaszabadi Dalkörnél, 

melynek elkészítési díja: 20 000 Ft + 27 % Áfa =  25 400 Ft. 

 

20 éves a Csabaszabadi – Hradište települések együttműködése, 

melynek elkészítési díja: 20 000 Ft + 27 % Áfa =  25 400 Ft. 

 

Gyermeknap – majális, 

melynek elkészítési díja: 20 000 Ft + 27 % Áfa =  25 400 Ft. 

 

Almanapok, 

melynek elkészítési díja: 20 000 Ft + 27 % Áfa =  25 400 Ft. 

 

 „Za Slovákov v Čabasabady” díj, 

melynek elkészítési díja: 20 000 Ft + 27 % Áfa =  25 400 Ft. 

 

Csabaszabadi kötődésű fiatalok multimédiás kiadványának megjelentetésére. 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megbízza az elnököt, az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

Határidő: 2015. március 30 

Felelős:  Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

 

116/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolta Hradište település 

600. évfordulója alkalmából kiadásra került könyvből egy db-ot a Békés Megyei Könyvtár és 

Tudásház számára, ezzel hozzáférhetővé válik a település történetének megismerése, amelyről 

300 évvel ezelőtt az első szlovák családok költöztek Békéscsabára és a település 

újratelepítésében vettek részt. 

Határidő:  2014. december 25. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 



__________________________________________________________________________________ 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2014. december 4-i ülésének határozatai                           8/9 

 

117/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolta Hradište település 

600. évfordulója alkalmából kiadásra került könyvből egy db-ot az Országos Szlovák 

Önkormányzat Szlovák Kutató Intézete számára, ezzel hozzáférhetővé válik a település 

történetének megismerése, amelyről 300 évvel ezelőtt az első szlovák családok költöztek 

Békéscsabára és a település újratelepítésében vettek részt. 

Határidő:  2014. december 25. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

118/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolta Hradište település 

600. évfordulója alkalmából kiadásra került könyvből egy db-ot a Békéscsabai Szlovák 

Gimnázium, Általános Iskola, óvoda és Kollégium számára, ezzel hozzáférhetővé válik az 

intézményben település történetének megismerése, amelyről 300 évvel ezelőtt az első szlovák 

családok költöztek Békéscsabára és a település újratelepítésében vettek részt. 

Határidő:  2014. december 25. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

119/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy képviselői  2014. 

december 6-án részt vesznek a Medgyesegyházi Szlovák Önkormányzat Szlovák Háza 

átadásán. A programon való részvételre 10.000.-Ft-ot biztosít. 

Program fedezete: Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása szakfeladat. 

Határidő:  2014. december 6. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

120/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete üdvözli, és támogatja a játszóházi 

gyerekekből szerveződött Slniečko Dalkör megalakulását, működését. A 2014. december 20-i 

„nemzedékváltó” dalköri programot 10.000.-Ft-al támogatja. Fedezete: Nemzetiségi 

közfeladatok ellátása és támogatása szakfeladat 

Határidő:  2014. december 20. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

121/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. december 

24-i Jaminai Evangélikus Egyház Adventi műsorában szereplő gyerekek  bejutását a próbákra 

és az előadásra támogatja. 

Határidő:  2014. december 25. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

122/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. december 20-i 

Kisebbségek Napja programra 30.000.-Ft-ot különít el. Program fedezete: Nemzetiségi 

közfeladatok ellátása és támogatása szakfeladat 
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Határidő:  2014. december 20. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

123/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Egyesülettel 

közösen megrendezendő 2014. december 20-i Karácsonyi Játszóház programra 10.000.-Ft-ot 

különít el. Program fedezete: Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása szakfeladat 

Határidő:  2014. december 20. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

124/2014. (XII.04.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békéscsabai 

Evangélikus Egyházat Karácsonyi Istentisztelet tartására a karácsonyi játszóház program 

keretén belül. 

Határidő:  2014. december 20. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 


