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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2016. április 12-i határozatai  
 

 

20/2016. (IV.12.) 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 

 

 

21/2016. (IV.12.) 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 

 

 

22/2016. (IV.12.) 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: 

 Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

                  Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

 Tavaszi programok  

                        Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

 Bejelentések 

 Trambulinvásárlás  

 Színpad készíttetése 

 Ruhazsákok, vállfák beszerzése 

 Fúrókalapács vásárlás 

 Húsvéti játszóház 

 Citeratokok beszerzése 

 Mandolinra tok beszerzése 

 Közbiztonsági koncepció  

 Járási hivatal tábla 

 Szlovák nyelvű táblák 

 Za Slovákov v Čabasabady díj elkészíttetése 

 Csabaszabadi településen működő civil szervezetek működési és 

céltámogatására pályázat kiírása 

  Internet használat biztosítása 

 Szlovák nyelvű könyvek adományozása  

 L’udové noviny szlovák nyelvű újság szétosztása 

 Náš kalendar nyilvános elhelyezése 

 Čabiansky kalendár nyilvános elhelyezése 

 Slniečko – Napocska Dalkör fellépéseinek támogatása 

 Riasztórendszer beszerelés a Mező utca 22. emeletére 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
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23/2016. (IV.12.) 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, jegyzőkönyvi 

kivonatai 

 Rész vettem a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat fórumán, és a Čabiansky 

kalendár bemutatóján, Telekgerendáson, valamint a Magyarországi Szlovákok 

Kutatóintézete könyvbemutatóján 

 Zubánné Kocsis Margit részt vett a Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete által szervezett „Határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítése, 

fejlesztése” konferencián. 

 Megérkezett a megvásárolt Náš kalendar és a Čabiansky kalendár, valamint a 

megrendelt L’udové noviny heti újság számai 

 Elkészültek a megrendelt női és férfi hagyományos szlovák viseletek 

 Berendezésre került a Mező u.22. két emeleti szobája a 118/2015. (X.20.) 

SZKT határozat szerint 

 A Mező u.22. szám alatti székházba berendezett kiállításhoz kaptunk egy 1970-

es évekbeli konyhakredencet 

 A Csabaszabadiért Egyesülettel és a Csabaszabadiért Polgárőr egyesülettel 

közösen megrendeztük a 6/2016. (II.04.) SZKT határozattal elfogadott húsvéti 

játszóház rendezvényt, melynek most is nagy sikere volt a gyerekek körében 

 Részt vettem a Náš kalendar és a Čabiansky kalendár bemutatóján 

Szlovákiában, a bratislavai rendezvényen Kesjár Daniella citerázott 

 Megtekintettük a Vertigo Színház előadását Tótkomlóson 

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

 Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

24/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Slniečko – Napocska Dalkör 

fellépését a telekgerendási teadélutánon biztosítja. A rendezvényre 10.000.-Ft-ot biztosít a 

2016 évi feladatalapú támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok elvégzésére 

Határidő: 2016. április 16. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

25/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Slniečko – Napocska Dalkör 

részvételét a csanádapácai II. Dalkörök Találkozójára biztosítja. A rendezvényre 5.000.-Ft-ot 

biztosít a  2016 évi feladatalapú támogatások terhére. A képviselő-testület felhatalmazza az 

elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére  

Határidő:  2016. április 23. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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26/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 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 2016. június 

4-én kerül megrendezésre, a Békéscsabai Szlovák Általános Iskola tanulóit, a rendezvényre 

történő utazáshoz, és visszautazáshoz egy db autóbusz bérlés költségeit vállalja 50.000.-Ft 

összegben a 2016 évi feladatalapú támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok elvégzésére  

Határidő:  2016. június 4. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

27/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Gyermeknap – és 

majális programra, mely 2016. június 4-én kerül megrendezésre, kültéri játékok bérlési 

költségeit vállalja 60.000.-Ft összegben a 2016 évi feladatalapú támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok elvégzésére. 

Határidő: 2016. június 4. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

28/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Gyermeknap – és 

majális programra, mely 2016. június 4-én kerül megrendezésre, a Csabaszabadiért Egyesület 

Szlovák klubját kéri a hagyományos szlovák ételek elkészítésére, melynek költségeit 40.000-

Ft összegig a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat vállalja a 2016 évi feladatalapú 

támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok elvégzésére. 

Határidő:  2016. június 4. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

29/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyasi tanítók felújított 

emlékfalának – melybe  a tanyai iskolákban egykor szlovák nyelven oktató tanítóknak is állít 

emléket – avató ünnepségét 2016. június 11-én szombaton tartja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 
30/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy rendezvényeihez 

1 db. trambulint vásárol 60.000.-Ft összegig a 2016 évi feladatalapú támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:   2016. április 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
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31/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy rendezvényeihez 

10m2 –es színpadot készíttet 400.000.-Ft összegig a 2016 évi feladatalapú támogatások 

terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:   2016. június 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 
32/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Slniečko – Napocska Dalkör 

fellépő ruháihoz, és az elkészített viseletekhez a ruhazsákok és a vállfák  beszerzését 50.000.-

Ft összegben jóváhagyja a 2016 évi feladatalapú támogatások terhére. 

Határidő:   2016. június 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

33/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a fúrókalapács beszerzését 

23.000.-Ft összegben jóváhagyja a működési támogatások terhére. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
 

34/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a húsvéti játszóház rendezvényre 

felhasznált  12.000.-Ft összeget jóváhagyja a 2016 évi feladatalapú támogatások terhére. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

35/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Slniečko – 

Napocska Dalkör citeráihoz 3 db. citeratok beszerzését biztosítja 27.000.-Ft összegben, a 

2016 évi feladatalapú támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:   2016. április 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

36/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Slniečko – 

Napocska Dalkör mandolinjához tok beszerzését biztosítja 6.000.-Ft összegben, a 2016 évi 

feladatalapú támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:   2016. április 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
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37/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a település közbiztonsági 

koncepciójával egyetért, javasolja annak elfogadását a Csabaszabadi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének.  A képviselő-testület megbízza Kesjár Mátyás elnököt, hogy a 

határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő:   2016. április 20. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
38/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete megkereséssel fordul a 

Békéscsabai Járási Hivatal felé, és kéri, hogy a járási hivatal irodáján szlovák nyelven is 

szerepeljen a felirat. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő:   2016. április 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
39/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szlovák nyelvű 

település táblák jó állapota nem indokolja a táblák cseréjét. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

40/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szlovák – 

magyar  nyelvű utcanév táblák jó állapota nem indokolja a táblák cseréjét. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

41/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a középületeken 

lévő szlovák- magyar nyelvű táblák jó állapota nem indokolja a táblák cseréjét. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

42/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szlovák- 

magyar nyelvű házszámtáblák jó állapota nem indokolja a táblák cseréjét. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

43/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben is „Za Slovákov 

Čabasabady” emlékérmet adományoz, a Csabaszabadi szlovákokért végzett munka 

elismeréseként. Az emlékérmek 2016. augusztus 13-i almanapon kerülnek átadásra, azonban 

azok megrendelése szükséges. Ezért a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2 db. „Za 

Slovákov Čabasabady” elmék érem legyártását megrendeli 70.000.-Ft összegben a 2016 évi 

feladatalapú támogatás terhére. 

Felhatalmazza az elnököt, hogy az emlékérem legyártásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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44/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír Csabaszabadi 

községben működő civil egyesületek számára, akik a szlovák hagyományok őrzését, ápolását  

végzik, illetve az ilyen programok megvalósítását segítik. 

Pályázni működési költségre illetve konkrét programokkal lehet.  

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázat beadási határideje: 2016. április 30-a. 

A pályázatokat a Csabaszabadi, Mező utca 22. szám címre címezve kell benyújtani. 

A pályázatokat a képviselő-testület 2016. május 31-éig elbírálja. 

Határidő:  2016. május 31.  
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

45/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is biztosítja az 

együttműködési megállapodás alapján a Csabaszabadiért Egyesület részére az internet 

használatot. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő:  folyamatos. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

46/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is biztosítja az 

együttműködési megállapodás alapján a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület részére az 

internet használatot. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő:  folyamatos. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 
 

47/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békéscsabai 

Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium könyvtárának adományozza Ján Žilák Z nášho 

kraja című könyvének 2 példányát a szlovák nyelv gyakorlásának, megőrzésének elősegítése 

céljából. A könyv kiadását az önkormányzat a 110/2015. (X.20.) SZKT határozat alapján 

támogatta.   

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.                                 

Határidő:  2016. május 15. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

48/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csabaszabadi 

Község könyvtárának adományozza Ján Žilák Z nášho kraja című könyvének 2 példányát a 

szlovák nyelv gyakorlásának, megőrzésének elősegítése céljából. A könyv kiadását az 

önkormányzat a 110/2015. (X.20.) SZKT határozat alapján támogatta.   

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.                                

Határidő:  2016. május 15. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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49/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csabaszabadi 

Község Önkormányzatának adományozza Ján Žilák Z nášho kraja című könyvének 1 

példányát a szlovák nyelv gyakorlásának, megőrzésének elősegítése céljából. A könyv 

kiadását az önkormányzat a 110/2015. (X.20.) SZKT határozat alapján támogatta.   

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.                                 

Határidő:  2016. május 15. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

50/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 12/2016. (II.04.) 

SZKT határozat alapján megrendelt 6 db. Ľudové noviny szlovák hetilap 1-1 példányát kapják 

a szlovák önkormányzat képviselői és a Slniečko – Napocska Dalkör vezetője. A fennmaradt 

példányokat pedig az alábbi nyilvános helyekre juttatja el: Csabaszabadi Községi 

Önkormányzat székhelye, és a településen működő fiókkönyvtár. Az újságok nyilvános 

helyen történő elhelyezése a magyarországi szlovákok kultúrájának jobb megismertetését, és 

anyanyelvének ápolását szolgálja a település szlovák közösségében. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  azonnal. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

51/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 146/2015. 

(XII.15.) SZKT határozat alapján megvásárolt Náš kalendar-okat az alábbi nyilvános helyekre 

juttatja el: Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat székhelye, Csabaszabadi Községi 

Önkormányzat székhelye, és a településen működő fiókkönyvtár. A kalendár nyilvános 

helyen történő elhelyezése a magyarországi szlovákok kultúrájának jobb megismertetését, és 

anyanyelvének ápolását szolgálja a település szlovák közösségében. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  azonnal. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 
52/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 148/2015. 

(XII.15.) SZKT határozat alapján megvásárolt Čabiansky kalendár-okat az alábbi nyilvános 

helyekre juttatja el: Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat székhelye, Csabaszabadi Községi 

Önkormányzat székhelye, és a településen működő fiókkönyvtár. A kalendár nyilvános 

helyen történő elhelyezése a magyarországi szlovákok kultúrájának jobb megismertetését, és 

anyanyelvének ápolását szolgálja a település szlovák közösségében. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  azonnal. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

53/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ez évben a 

Slniečko – Napocska Dalkör fellépéseit fellépésenként 5.000.-Ft összegig támogatja a 2016 

évi feladatalapú támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:   2016. december 31. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
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54/2016. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mező utca 22 

emeleti részébe is beszerelteti a riasztórendszert a Medgyes Security céggel, 50.000.-Ft 

összegben a 2016 évi működési támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:   2016. április 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
 


