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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2017. május 3-i határozatai  
 

 

 

46/2017. (V.03.) 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 

 

 

47/2017. (V.03.) 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 

 

Ezt követően az elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra, a bejelentéseket pontosítja. 

A javaslattal a képviselő-testület tagjai egyetértettek, és – miután azokhoz kérdés 

észrevétel nem volt - a következő határozatot hozták: 

 

 

48/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendi pontjait a 

következők szerint fogadja el: 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendi pontjait a 

következők szerint fogadja el: 

Napirendi pontok: 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

      Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

2. 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadása 

Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

3. 2017 évi költségvetés módosítása 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök    

4. Bejelentések 

• Csabaszabadiért Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 

kiegészítése 

• Csabaszabadiért Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési 

megállapodás kiegészítése 

• Áchim rendezvény Budapesten 

• „Slovenské spievnky a veršovačky” verseny 

• Príchute v Sabady – Szabadi ízek 

• Békéscsaba – Arad – Békéscsaba szupermaraton 

• Szlovákiai tűzoltóversenyen részvétel -Igló 

• Szlovákiai ifjúsági konferencia – Zvolen 

• Gyermeknap-majális 

• Evangélikus hittantábor 
• Za Slovákov v Čabasabady díj  
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• Rendezvények hangosítása 

• Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete elszámolása 

• Járda betonozása 

• Koszorú vásárlás 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

49/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

• Kiírásra került a Za Slovákov v Čabasabady díjra a pályázat 

• Szarvason megtekintettük a szlovákiai Vartášik Krupina folklóregyüttes 

bemutatóján 

• A dalkör fellépett a III. Dalkörtalálkozón, Csanádapácán 

• Tótkomlóson részt vettünk a Dél-alföldi szlovákok találkozóján 

• Csabaszabadit és Békéscsabát mutattuk be a Vartášik Krupina együttes 

tagjainak 

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

• Részt vettünk Nyíregyházán a Szlovákok Kulturális Intézete XVII. Szlovák 

Tájházvezetők Országos Konferenciáján. 

• Elkészült a raktár betonozása 

• Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

50/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési 

beszámolóját 2.704593.-Ft bevétellel és 2.584.641.-Ft kiadással, 119.952.- Ft 

pénzmaradvánnyal - előterjesztés szerint – elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 
 

51/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016 évi 

pénzmaradványát az alábbiak szerint használja fel: 119.952.-Ft a költségvetési tartalékot 

növeli. 

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

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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52/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése 

módosítását. 2.535.289.-Ft bevétellel, és 2.535.289.-Ft.-Ft kiadással - előterjesztés szerint – 

elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal  

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
53/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Egyesülettel 

2012. május 17-én, 55/2012.(V.17.) SZKT határozattal elfogadott együttműködési 

megállapodás érvényben tartva, a kiegészítő feladatellátási megállapodást – melléklet szerint 

– elfogadja. 

A Képviselő testület felhatalmazza az elnökhelyettest a kiegészítő megállapodás aláírására. 

Határidő:  2017. május 3. 

Felelős:    Gajdács György elnökhelyettes 

54/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Csabaszabadiért Egyesülettel kötött kiegészítő feladatellátási megállapodás alapján a 

feladatellátáshoz bruttó 250.000.-Ft-ot biztosít a feladatalapú támogatás terhére. 

A kifizetés 2017 május, illetve 2017 augusztus hónapban esedékes, kiállított számla 

ellenében.  

A Képviselő testület felhatalmazza az elnökhelyettest határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2017. augusztus 31. 

Felelős:    Gajdács György elnökhelyettes 

 

55/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Polgárőr 

Egyesülettel 2012. május 17-én, 56/2012.(V.17.) SZKT határozattal elfogadott 

együttműködési megállapodás érvényben tartva, a kiegészítő feladatellátási megállapodást – 

melléklet szerint – elfogadja. A Képviselő testület felhatalmazza a Gajdács György 

elnökhelyettest a kiegészítő megállapodás aláírására. 

Határidő:  2017. május 3. 

Felelős:    Gajdács György elnökhelyettes 

 

56/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesülettel kötött kiegészítő feladatellátási megállapodás alapján a 

feladatellátáshoz bruttó 100.000.-Ft-ot biztosít a feladatalapú támogatás terhére. 

A kifizetés 2017 május, illetve 2017 augusztus hónapban esedékes, kiállított számla 

ellenében.  

A Képviselő testület felhatalmazza az elnökhelyettest határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2017. augusztus 31. 

Felelős:    Gajdács György elnökhelyettes 
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57/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesten megtartásra kerülő 

Áchim L. András emlékére megtartandó rendezvényen a Csabaszabadi Szlovák közösség 

képviselőinek, illetve fellépőknek költségeihez 15.000.-Ft-ot biztosít a 2017 évi feladatalapú 

támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazz az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére. 

Határidő: 2017. június 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

58/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a békéscsabai 

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium  tanulóinak a Magyarországi 

Szlovákok szövetsége által megrendezett „Slovenské spievnky a veršovačky”versenyre 

történő utazásához egy gépkocsi költségét az önkormányzat kifizeti 5.000.-Ft értékben a 2017 

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

határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2017. május 25. 

Felelős: Gajdács György elnökhelyettes 

 

 

59/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a régi hagyományos ételek 

elkészítésének felelevenítésére elindítja a „Príchute v Sabady – Szabadi ízek” programját, 

melyre 2017. évben 30.000.-Ft-ot biztosít a 2017 évi feladatalapú támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazz az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére. 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

60/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a megkötött együttműködési 

megállapodás alapján egy db party sátort biztosít a községi önkormányzat számára a 

Békéscsaba – Arad - Békéscsaba szupermaratón lebonyolításához. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtására. 

Határidő:    2017. május 21. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

61/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Csabaszabadiért 

Polgárőr Egyesület szlovákiai ifjú tűzoltók versenyén való részvételét, illetve a programhoz 

tolmácsolást biztosít. A programra100.000.-Ft-ot biztosít a feladatellátási megállapodás 

alapján a 2017 évi feladatalapú támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazz az elnökhelyettest a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok elvégzésére. 

Határidő: 2017. június 10. 

Felelős:    Gajdács György elnökhelyettes 
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62/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szlovákiai 

Zvolenben tartandó Heuréka ifjúsági konferenciára kiutazó fiatalok ki-és visszautazásához 

egy gépkocsi költségét az önkormányzat kifizeti 40.000.-Ft értékben a 2017 évi feladatalapú 

támogatások terhére. A képviselő-testület felhatalmazza az elnökhelyettest a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2017. június 6. 

Felelős: Gajdács György elnökhelyettes 

 

63/2017. (V.03.) 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 2017. június 

10-én kerül megrendezésre, a Békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégium  tanulóit, a rendezvényre történő utazáshoz, és visszautazáshoz egy db autóbusz 

bérlés költségeit vállalja 50.000.-Ft összegben a 2017 évi feladatalapú támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazz az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére  

Határidő:  2017. június 20. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

64/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Gyermeknap – és 

majális programra, mely 2017. június 10-én kerül megrendezésre, kültéri játékok bérlési 

költségeit vállalja 60.000.-Ft összegben a 2017 évi feladatalapú támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazz az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére. 

Határidő: 2017. június 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

65/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Gyermeknap – és 

majális program játszóházára 30.000.-Ft-ot biztosít a 2017 évi feladatalapú támogatások 

terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazz az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére. 

Határidő: 2017. június 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 

 

66/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Gyermeknap – és 

majális program kézműves foglalkozására 30.000.-Ft-ot biztosít a 2017 évi feladatalapú 

támogatások terhére. 
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A képviselő-testület felhatalmazz az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére. 

Határidő: 2017. június 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

67/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Gyermeknap – és 

majális program Ki-mit-tud? rendezvényére 10.000.-Ft-ot biztosít a 2017 évi feladatalapú 

támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazz az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére. 

Határidő: 2017. június 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 
 

68/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Gyermeknap – és 

majális program „Szabadi ízek” programjára 40.000.-Ft-ot biztosít a 2017 évi feladatalapú 

támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazz az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére. 

Határidő: 2017. június 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

69/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az evangélikus napközis 

hittantábor lebonyolításához egy db party sátor biztosítását jóváhagyja.  

Határidő:    2017. július 15. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

70/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az evangélikus napközis 

hittantábor lebonyolításához 20.000.-Ft támogatást nyújt a 2017.évi feladatalapú támogatás 

terhére.  

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

Határidő:    2017. július 15 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

71/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017 évben 3 

díjat adományoz a díj alapítására és adományozására vonatkozó módosított szabályzat 

alapján.  

A díjak átadása 2017. augusztus 12-én az Almanapi rendezvényen történik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozattal kapcsolatos feladatok ellátására. 

Határidő:  2017. augusztus 12. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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72/2017. (V.03.) 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 a 2017. augusztus 12-i almanapon kerülnek átadásra, azonban 

azok megrendelése szükséges, ezért a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 3 db. Za 

Slovákov Čabasabady” emlékérem legyártását megrendeli 90.000.-Ft összegben a 

feladatalapú támogatás terhére 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az emlékérem legyártásával kapcsolatos 

feladatok ellátására. 

Határidő:  2017. augusztus 12. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

73/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 2016 évben 

átadott „Za Slovákov Čabasabady” emlékérem elkészítésének a számlája a mai napig nem 

érkezett meg, így a kifizetés sem történt meg.  A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a számla 

megérkezését követően a két emlékérmet kifizeti 60.000.-Ft összegben, feladatalapú 

támogatás terhére. 

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

Határidő:  2017. augusztus 12. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
 

 

74/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy rendezvényeihez 

hangosító felszerelést kíván vásárol  

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a lehetőségekről tájékozódjon. 

Határidő:   2017. július 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

75/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi Szlovákok 

Kutatóintézete elszámolását a könyvkiadásra adott 30.000.-Ft-ról elfogadja. 

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

Határidő:   2017. május 20. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

76/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a úgy dönt, hogy a jobb 

megközelítés miatt a Beliczey téren járdát készít 80.000.-Ft értékben a működési támogatás 

terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 

Határidő:   2017. július 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
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77/2017. (V.03.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

közösséghez tartozó elhunytak búcsúztatására alkalmanként az önkormányzat nevében egy 

koszorút készíttet 5.000.-Ft értékben a működési támogatás terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 

Határidő:   folyamatos 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 
 

 


