
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. április 22-i határozatai 

25/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 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

26/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A  Csabaszabadi  Szlovák  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ülésének  jegyzőkönyv
hitelesítésével megbízza Zubánné Kocsis Margit képviselőt.
Határidő: azonnal
Felelős: Zubánné Kocsis Margit képviselő

27/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 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. 2014. évi költségvetési beszámoló elfogadása

Előadó: Kesjár Mátyás elnök
3. 2015 évi költségvetés módosítása
   Előadó: Kesjár Mátyás elnök       

4. Bejelentések
 Csabaszabadi szlovák kultúra, hagyományápolás bővítési, lehetősége.
 Székhely címváltozásának kezdeményezése.
 Részvétel  „A magyarországi nemzetiségek kultúrája a közoktatásban,

közművelődésben az „Örökség-Kultúra” Oktatási Elektronikus Tudás-
bázis  közvetítésével”  című  konzultációs  bemutató-előadáson  Gyoma-
endrődön

 Együttműködési megállapodás kötés és határozathozatal a  Bar-So Kft.
– „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőségével.

 2015. évi tervezett feladatok a Bar-So Kft. – „Örökség-Kultúra” Okta-
tási E-Tudásbázis Szerkesztőségével.

 Hradištei egyeztető megbeszélés a könyvkiadással kapcsolatban.
 Hradištei könyv bemutató Békéscsabai megszervezése.
 Za Slovákov emlékérem legyártatása.
 Békéscsaba - Arad – Békéscsaba szupermaratón
 Gyermeknap – majális
 Čabianský kalendár vásárlás.
 Üdvözlő felirat készíttetése.
 Civil szervezetek támogatása
 Országos Szlovák nap.
 Spievanky – veršovačky résztvevők utazási költségeinek támogatása.
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 ČO NÁM ODKÁZALI NAŠI STARÍ RODIČIA
                               Podtémy: Tradície a zvyky predkov v živote mladých ľudí  
                               Život v našom regióne/ v našej krajine 
                               Riziká minulosti a súčasnosti 

 Slniečko – Napocska Dalkör fellépése a csanádapácai I.Dalkörök Talál-
kozóján

 Slniečko – Napocska Dalkör részvétele a telekgerendási teadélutánon
 Gerendási kolbászgyúrás

  Zárt ülés: 
      Za Slovákov v Čabasabady díj
Határidő:   azonnal
Felelős:     Kesjár Mátyás elnök

28/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 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 és a közmeghallgatás 
jegyzőkönyve, és a jegyzőkönyvi kivonatok 

 A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzata támogatta a Szlovák 
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békéscsaba 
farsangi rendezvényét arc,- és csillámtetoválás programmal

 Megvásárlásra kerülte a Náš kalendarok
 A Csabaszabadiért Egyesülettel, és a polgárőrséggel közös húsvéti ját-

szóházat tartottunk, ahol volt tojásfestés, tojásvadászat, arcfestés, ke-
rékpárok átvizsgálása és ügyességi verseny is.

  Gyomaendrődön részt vettünk „A magyarországi nemzetiségek 
kultúrája a közoktatásban, közművelődésben az „Örökség-Kultúra” 
Oktatási Elektronikus Tudásbázis közvetítésével” című konzultációs 
bemutató-előadáson

 Hradištében egyeztető megbeszélésen vettünk részt a 20 éves 
együttműködést bemutató könyvvel kapcsolatban

 Slniečko – Napocska Dalkör fellépett Csanádapácán és 
Telekgerendáson

 A www.zrnko-magocska.hu honlapunkra folyamatosan kerülnek fel hí-
rek szlovák és magyar nyelven

 Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés 

Határidő:   azonnal
Felelős:     Kesjár Mátyás elnök

29/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési 
beszámolóját 1.882.321.-Ft bevétellel, és 1.652.734.-Ft kiadással 229.587.- Ft 
pénzmaradvánnyal - előterjesztés szerint – elfogadja.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök
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30/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014 évi 
pénzmaradványát 229.587.-Ft-ot, a 011140. Országos és helyi nemzetiségi önk. igazgatási 
tevékenységére használja fel. 
 A képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő:   azonnal
Felelős:     Kesjár Mátyás elnök

31/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése 
módosítását 2.578.347.-Ft bevétellel, és 2.578.347.-Ft kiadással - előterjesztés szerint – 
elfogadja.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

32/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete érdekelt az előterjesztés szerinti –
szlovák kulturális értékek őrzése és hagyományok ápolása- együttműködésben.
Felhatalmazza az elnököt, hogy az együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

33/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi székhelyének cím 
változtatását, Beliczey tér 1. számra.
Felhatalmazza az elnököt a cím változtatásával kapcsolatos feladatok ellátására.

A cím változtatást a következők indokolják:

A vagyonhasználatba kapott Csabaszabadi Mező utca 22. szám alatti ingatlant, a 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat a Beliczey tér felől használja, az ingatlan megközelítése
a Beliczey tér felől a rendezvények, a rendszeres használat során is előnyösebb és könnyebb, 
a kapuk az épület bejáratai a Beliczey térre nyitottak. A Beliczey téren nincsenek még 
számozott épületek, és tekintettel arra, hogy ez az első épület, amelynél a számozások 
elindulhatnak, javasoljuk az 1. szám megadását.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

34/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 2 fővel részt vett a „A 
magyarországi nemzetiségek kultúrája a közoktatásban, közművelődésben az „Örökség-
Kultúra” Oktatási Elektronikus Tudásbázis közvetítésével” című konzultációs bemutató-
előadáson Gyomaendrődön, amelynek célja, hogy hogyan lehet a Csabaszabadi szlovák 
hagyományokat ebbe a rendszerbe feltölteni. 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat e rendezvény költségeinek fedezésére 10 000 Ft-ot 
hagy jóvá, a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása terhére”.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök
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35/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat  Képviselő-testülete  együttműködési  megállapodást
köt a Bar-So Kft. – „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőségével a Csabasza-
badi szlovák kulturális hagyományok megőrzése érdekében.

„Együttműködési megállapodás
Alulírottak  Kesjár  Mátyás,  Csabaszabadi  Szlovák  Önkormányzatának  (5609  Csabaszabadi  Mező  utca  22.)
elnöke  és  Barna  Gábor  felelős  szerkesztő  (Bar-So  Kft.  –  „Örökség-Kultúra”  Oktatási  E-Tudásbázis
Szerkesztőség)  egyetértenek  abban,  hogy  a  Szerkesztőség  által  a  Sulinet  közoktatási  felületen  kezelt
„Magyarországi  nemzetiségek  kultúrája” c.  fejezet  rendkívül  fontos  a társadalom és  a nemzeti  kisebbségek
kapcsolatának fejlesztésében, a nemzetiségi fiatalok identitásának megerősítésében. Az együttműködésük a helyi
szlovák közösség anyanyelvi kulturális tartalmainak elektronikus hozzáférhetőségére irányul, ami hatékonyan
segíti őket kulturális autonómiájuk megélésében.

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_szlovakok.php 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat a 2015-ös évben a következő tételek elektronikus terjesztését kívánja
megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyv- és Médiatár tudásbázis különleges infrastruktúrája
segítségével:

"15 éves a Csabaszabadi - Hradiste települések együttműködése" c. kiadvány

"20 évesek a nemzetiségi önkormányzatok" c. kiadvány
25.000 Ft + 27% ÁFA

Összesen: br. 31.750 Ft

 Az Európa Tanács  Nyelvi  Kartájának alapján bemutatni  kívánjuk  a helyi  szlovák  közösség  tárgyi-
szellemi  örökségét,  a  lehető  legszélesebb  iskolai,  könyvtári  környezetet  elektronikus  úton  elérve,
bekapcsolva  a  szlovák  és  magyar  tannyelvű  oktatásba,  ismeretterjesztésbe,  kiegészítve  a  magyar
nemzeti kultúráról alkotott képet (célközönség: oktatók, kutatók és a tanuló ifjúság országhatároktól
függetlenül).

 Saját  értékgyűjtéseink  esetében  a leghatékonyabb megoldásnak a Szerkesztőség általi  digitalizálást,
egyedi összeszerkesztést és terjesztést tartjuk. Értékeink megjelenítése a magyar közoktatási portálon a
milliós  látogatottságú  Sulineten,  majd  letöltésük  a  Kárpát-medencei  iskolák  és  könyvtárak  belső
szervereire  a  legszélesebb  tömegek  elérésével  biztosítják,  hogy  mielőbb  elektronikus-
tananyagsegédletté válhassanak. 

 A rendezett elektronikus állományokat az önkormányzat mint a tartalom gazdája is megkapja, így saját
honlapjára is felteheti.

Az „Örökség-Kultúra” Oktatási  E-Könyvtár  Szerkesztősége  a korábbi  egyeztetések  alapján vállalja,  hogy a
számára átadott kulturális tartalmakat az „Örökségtár” E-tananyagrendszerében 2015. május 15-ig megjeleníti.
Az igazolt teljesítést  követően a Szerkesztőség által  kiállított számla ellenértékét  az önkormányzat 10 napon
belül átutalással kiegyenlíti,  amennyiben az összeg a Szlovák Önkormányzat rendelkezésére áll, illetve azt a
feladatalapú támogatás fedezi a megjelölt összegben. 

2015. április 22.”

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat felhatalmazza az elnököt az együttműködési 
megállapodás aláírására.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

36/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 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
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terjesztését  kívánja  megvalósítani  az  „Örökség-Kultúra”  Oktatási  E-Könyvtár  különleges
infrastruktúrája segítségével.

"15 éves a Csabaszabadi - Hradiste települések együttműködése" c. kiadvány

"20 évesek a nemzetiségi önkormányzatok" c. kiadvány

25.000 Ft + 27% ÁFA
Összesen: br. 31.750 Ft

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  a  „Nemzetiségi  közfeladatok  ellátása  és
támogatása terhére”.

Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2015. május 15.

Felelős:  Kesjár Mátyás, a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke

37/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi  Szlovák  Önkormányzat  a  következő  szlovák  kultúra  és  hagyományápoló
programokkal kapcsolatos megörökítésben kíván együttműködni a Bar.So Kft. - „Örökség-
Kultúra” Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőségével:

„1.    Korszakváltás a Csabaszabadi Dalkörnél.
A Csabaszabadi Dalkör 1995 óta működik, az akkori alapító tagok már idősek, az utánpótlást
nem sikerült megvalósítani, azonban ez az év fordulatot hozott: iskoláskorú gyermekekből áll 
fel az új dalkör, folytatva a hagyományokat. Ezt a folyamatot a 2014. december 20-i 
nemzetiségi napon fogjuk megörökíteni, ahol a régi dalkörösök elköszönnek a közösségtől, 
mint előadók, a gyerekek pedig bemutatkoznak.
(Készül: videó, fényképek, szöveg)
 
2.    15 éves a Csabaszabadi – Hradište települések együttműködése.
Csabaszabadi és a szlovákiai Hradište településsel (melyből közel 300 évvel ezelőtt az első 
szlovák családok költöztek Békéscsabára) testvér-települési kapcsolata van, ezen kapcsolat 
megörökítésére 2010-ben kiadvány került megjelentetésre.
(Készült: kiadvány)
 
3.    20 évesek a nemzetiségi önkormányzatok
A Magyarországi Szlovák Kutató Intézet által kiírt pályázaton – 20 évesek a nemzetiségi 
önkormányzatok - Csabaszabadi és a szlovákiai Hradište települések együttműködését 
dolgozta fel Kesjár Erzsébet Daniella, (a Békéscsabai Szlovák Iskola 7. osztályos tanulója, 
felkészítő tanára Molnárné Pribojszki Judit volt) a pályázati munka országos második 
helyezést ért el.
(Készült: kiadvány)
 
4.    20 éves a Csabaszabadi – Hradište települések együttműködése.
Csabaszabadi és a szlovákiai Hradište település (melyből közel 300 évvel ezelőtt az első 
szlovák családok költöztek Békéscsabára) között testvér-települési kapcsolata van, a 
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kapcsolat megörökítésére közös programmal, és ismét kiadvány megjelentetésével készülünk 
2015. augusztusában Csabaszabadin.
(Készül: videó, fotó, kiadvány)
 
5.    Gyermeknap - majális.
Csabaszabadinak nincsen iskolája, óvodája, sem művelődési háza, így a nemzetiségi 
hagyományok őrzésében, a szlovák kultúra ápolásában kiemelt szerep jut a rendezvényeknek, 
ennek egyik programja a gyermeknap – majális, ahol helyieken kívül a békéscsabai szlovák 
iskola diákjait – kb. 30 – 50 főt hívunk meg a programra.
(Készül: videó, fotó, kiadvány)
 
6.    Almanapok.
Csabaszabadi legnagyobb szlovák rendezvénye, ahol az almából készült ételek mellett a 
szlovák hagyományok ápolása kap főszerepet, valamint átadásra kerül a „Za Slovákov v 
Čabasabady” díj.
(Készül: videó, fotó, kiadvány)
 
7.    Szlovák kultúra, hagyomány ápolása intézmények nélkül.
Csabaszabadinak nincsen iskolája, óvodája, sem művelődési háza, így a nemzetiségi 
hagyományok őrzése, ápolása kizárólag a szlovák önkormányzatra és a Csabaszabadiért 
Egyesületre hárul. Ezt a munkát méltónak találjuk bemutatni és továbbadni.
 (Készül: videó, fotó, kiadvány)
 
8.    „Za Slovákov v Čabasabady”.
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat által alapított díj a „Za Slovákov v Čabasabady”, 
melyet minden évben két fő kaphat egy fő Csabaszabadi, egy fő a szlovákiai testvér-település 
javaslata alapján, akik a legtöbbet tettek a csabaszabadi szlovák közösség fennmaradásáért.
(Készül: videó, fotó, kiadvány)

Továbbá érdekeltek vagyunk a virtuális szlovák tájházak programban való részvételben, 
illetve a programba javasoljuk felvenni még "Mit üzentek a nagyszüleink és elődeink" előadás
anyagát, melyen a Szlovákiai Zvolenben május 20 - 21-én kerül bemutatásra, és a 
Csabaszabadi szlovákokról szól.”

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat felhatalmazza az elnököt az együttműködési 
megállapodások előkészítésére és a képviselő-testülete elé történő előterjesztésére.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

38/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Csabaszabadi és 
Hradište települések 20 éves együttműködését bemutató könyv kiadásával, annak ütemét 
elfogadja. A kiadással kapcsolatos utak költségeire 70.000.-Ft összeget biztosít a 
„Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása terhére”.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a könyvkiadással kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök
39/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy aki a 2015. 
augusztus 15-i Almanapi rendezvényt, melyen átadásra kerül a Csabaszabadi és Hradište 
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települések 20 éves együttműködéséről szóló könyv támogatja akkor a támogatási összegnek 
megfelelően a következőket adományozza a magánszemély támogatók részére, akik a 
támogatási összeget 2015. június 10-ig befizetik a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 
számlájára:

Minimum 2 000 Ft támogatás esetén:

Vagy Csabaszabadi – Hradište 20 éves együttműködéséről szóló könyv,
Vagy alkalmai póló Csabaszabadi – Hradište felirattal.

Minimum 3 000 Ft támogatás esetén:
Csabaszabadi – Hradište 20 éves együttműködéséről szóló könyv, és
alkalmi póló Csabaszabadi – Hradište felirattal.

Felhatalmazza az elnököt, a határozattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

40/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 600 éves Hradište település 
könyv bemutatóját megszervezi Békéscsabán – ahova az első szlovák családok költöztek 
Békéscsabára.
Felhatalmazza az elnököt a könyv bemutatással kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

41/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben is  „Za Slovákov 
Čabasaabady” elmék érmet adományoz, a Csabaszabadi szlovákokért végzett munka 
elismeréseként. Az emlékérmek 2015. augusztus 15-i almanapon kerülnek átadásra, azonban 
azok megrendelése szükséges. Ezért a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2 db. Za 
Slovákov Čabasaabady” elmék érem legyártását megrendeli 70.000.-Ft összegben a 
„Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása terhére”. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy az emlékérem legyártásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

42/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően meghívja a Csabaszabadi Gyermeknap – és majális programra, mely 2015. június
7-én kerül megrendezésre, a Békéscsabai Szlovák Általános Iskola tanulóit, a rendezvényre 
történő utazáshoz, és visszautazáshoz egy db autóbusz bérlés költségeit vállalja 40.000.-Ft 
összegben a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása terhére”.
Felhatalmazz az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök
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43/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Gyermeknap – és
majális programra, mely 2015. június 7-én kerül megrendezésre, ugrálóvár és gladiátor ring 
játékok bérlés költségeit vállalja 60.000.-Ft összegben a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása 
és támogatása terhére”.
Felhatalmazz az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

44/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi a Csabaszabadi 
Gyermeknap – és majális programra, mely 2015. június 7-én kerül megrendezésre, a 
Csabaszabadiért Egyesület Szlovák klubját kéri a hagyományos szlovák ételek elkészítésére, 
melynek költségeit 50.000.-Ft összegig a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat vállalja a 
„Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása terhére”.
Felhatalmazz az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

45/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 10 db Čabianský Kalendárt 
vásárol 10.000.-Ft összegben a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása terhére”.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő:  azonnal  
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

46/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti – sátorra 
- üdvözlő felirat elkészítését tartja szükségesnek 25.000.-Ft összegben a „Nemzetiségi 
közfeladatok ellátása és támogatása terhére”.
Felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtására.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

47/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a településre 
érkezőket egy szlovák üdvözlő feliratú tábla köszöntse. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a határozat végrehajtására tegyen javaslatot, keresve az 
együttműködést a Csabaszabadi Községi Önkormányzattal is.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök
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48/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Egyesületnek 
a következő feladatok együttes, sikeres végrehajtása érdekében 180.000.-Ft-ot ad át működési
céllal a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása terhére”.

Közösen végzendő feladatok:
1. A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat által tartott rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában való együttműködés.
2. A rendezvényeken – szükség szerinti – bemutatók tartása

A közös feladatok ellátásra kapott pénzeszközökről az egyesület legkésőbb 2016. február 28-
ig köteles beszámolni a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzatnak.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

49/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Polgárőr 
Egyesületnek a következő feladatok együttes, sikeres végrehajtása érdekében 70.000.-Ft-ot ad
át működési céllal a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása terhére”.

Közösen végzendő feladatok:
3. A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat által tartott rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában segítség, és rendezvénybiztosítás.
4. A rendezvényeken – szükség szerinti – bemutatók tartása.

A közös feladatok ellátásra kapott pénzeszközökről az egyesület legkésőbb 2016. február 28-
ig köteles beszámolni a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzatnak.
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

50/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a Telekgerendáson 
megrendezésre kerülő Országos Szlovák Napon. Szükség esetén a rendezvényt saját 
eszközeinek használatával támogatja.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő:  2015. július 10.
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

51/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete kifizeti a Csabaszabadi Szlovák 
Önkormányzat színeiben induló versenyzőknek a „Spievanky – Veršovačky“ versenyre való 
utazási költségeit 10.000.-Ft összegben a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
terhére”.
Határidő:  2015..05.30
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök
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52/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Szlovákiai 
Zvolen városban megrendezésre kerülő „Čo nám odkázali naši starí rodičia“ gyermek 
konferenciára utazó egy fő személyautóval út költségét megtéríti 30.000.-Ft összegben a 
„Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása terhére”.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő:  2015.05.30. 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

53/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Slniečko – Napocska Dalkör 
részvételét a csanádapácai I. Dalkörök Találkozójára 2.000.-Ft-ot biztosít a „Nemzetiségi köz-
feladatok ellátása és támogatása terhére”.
Határidő:  azonnal
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

54/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Slniečko – Napocska Dalkör 
fellépését a telekgerendási teadélutánon biztosítja. A rendezvényre 8.000.-Ft-ot biztosít a 
„Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása terhére”.
Határidő:  azonnal
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök

55/2015. (IV.22.) SZKT határozat                                   2 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a gerendási kolbászgyúrás ren-
dezvényen részt vesz. A rendezvényre 16.000.-Ft-ot biztosít nevezési díjra és úti költségre  a 
„Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása terhére”.
Határidő:  azonnal
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök
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