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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2017. június 27-i határozatai 
 

 

 

 

78/2017. (VI.27.) 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 

 

 

79/2017. (VI.27.) 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 

 

 

80/2017. (VI.27.) 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.      Nyári programok 

        Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

3.      Bejelentések 

• Nagybánhegyesi megemlékezés 

• Iskolai gyermeknap támogatása 

 

Zárt ülés 

1.      „Za Slovákáv v Čabasabady” díjról döntés 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 
 

 

81/2017. (VI.27.) 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 

• Zubánné Kocsis Margit részt vett a budapesti Áchim rendezvényen, ahol 

Csicsely Noémi és Kesjár Daniella énekkel és citerával szerepelt 
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• A megkötött együttműködési megállapodás, és testületi határozat  alapján party 

sátrat biztosítottunk a községi önkormányzat számára a Békéscsaba – Arad - 

Békéscsaba szupermaratón lebonyolításához 

• Megtörtént a járda betonozása a testületi határozat szerint 

• Önkormányzatunk támogatásával a Csabaszabadi Polgárőr Egyesület részt vett 

a szlovákiai Igló városában megrendezett ifjú tűzoltók versenyén és a Szlovák 

Liga 60 m-es akadálypálya versenyen. A versenyre a testületi határozatnak 

megfelelően tolmácsot biztosítottunk 

• Kesjár Daniella és Mikus Vivien részt vett, és előadást tartott a MASZFISZ-

ról, a Heuréka ifjúsági konferenciáján Zvolenben 

• Részt vettünk a lakosságcserérőr megemlékező nagybánhegyesi rendezvényen, 

Kesjár Daniella a műsorban énekelt 

• Június 10-én rendezte meg a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat és a 

Csabaszabadiért Egyesület a hagyományos gyermeknapi programot, melyen a 

helyi gyermekek mellett reszt vettek a békéscsabai Szlovák Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda és Kollégium gyermekei is. A Beliczey téren 

megtartott rendezvényen Szeverényi Attiláné Csabaszabadi község 

polgármestere külön is köszöntötte azokat a gyermekeket, akik május végén 

részt vettek a szlovákiai Igló városban megrendezett ifjú tűzoltók versenyén és 

a Szlovák Liga 60 m-es akadálypálya versenyen. A nap folyamán a gyermekek 

különféle játékokat próbálhattak ki. A rendezvényen részt vett Csaponé 

Mesnikov Melinda az Országos Szlovák Önkormányzat képviselője, és 

Krajcsovicz Andrásné a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke. A 

rendezvény a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat és a Csabaszabadi 

Községi Önkormányzat támogatásával valósult meg. 

A békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

igazgatója levélben köszönte meg a rendezvényt, 

• A békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

gyermeknapi rendezvényét Gyányi Éva részvételével arcfestéssel támogattuk 

• Előzetes felhívás érkezett a 2018 évi Kultúrházak éjjel-nappal programra 

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

• Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

82/2017. (VI.27.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

tartandó országos szlovák napon részt vesz. 

A delegáció utazáshoz a gépkocsi költségét kifizeti 20.000.-Ft értékben a 2017 évi 

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

határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2017. július 2. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

83/2017. (VI.27.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei 

Szlovák Önkormányzat által szervezett táboron résztvevő 3 gyerek oda és visszautazáshoz a 

gépkocsi költségét kifizeti 10.000.-Ft értékben a 2017 évi feladatalapú támogatások terhére. A 

képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

végrehajtására. 

Határidő:  2017. július 22. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

84/2017. (VI.27.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Egyesülettel közösen megrendezi az Almanapok programot 2017. augusztus 11 – 13 között. 

A részletes program és a költségterv elfogadása a következő testületi ülés feladata. 

Határidő:  2017. augusztus 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

85/2017. (VI.27.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Eleki Szlovák 

Napon delegációval részt vesz. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2017. július 22. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

86/2017. (VI.27.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Nagybánhegyesen megtartott, a lakosságcserérőr megemlékező rendezvényre történő 

utazáshoz a gépkocsi költségét az önkormányzat kifizeti 5.000.-Ft értékben a feladatalapú 

támogatás terhére.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás 

 

 
87/2017. (VI.27.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a békéscsabai Szlovák 

Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium gyermeknapi rendezvényét arcfestéssel 

támogatta, az ehhez szükséges eszközök vásárlásához az önkormányzat 20.000.-Ft-ot 

biztosított  feladatalapú támogatás terhére.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás 

 

 


