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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2017. december 20-i határozatai 
 

 

171/2017. (XII.20.) 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 

 

172/2017. (XII.20.) 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 

 

173/2017. (XII.20.) 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: 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról: 

2. Bejelentések: 

• Határozatok áttekintése. 

• Mező utca 22. épület ügye 

• Náš kalendár  

• Naptár 

• Mobil garázs 

• 25 éves Csabaszabadi programsorozat. 

• Kultúrházak éjjel nappal. 

• Slniečko – Napocska dalkör 

• Mlady Hasiči – Ifjú tűzoltók 

• Szlovák olvasó sarok a Mező utcában: 

• Csabaszabadival kapcsolatos kiadvány sarok kialakítása a Mező utcában 

• Újkígyósi Polgármesteri Hivatal számlája. 

• Evangélikus Egyház templom felújítás támogatása 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

174/2017. (XII.20.) 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 

• Részt vettünk a Gerendási Erzsébet – Katalin bálon 

• valamint a Kondorosi Szlovák Napon, ahol a Békés Megyei Szlovák 

Önkormányzat díját a Mezőberényi Szlovák Pávakör kapta meg 

• Elkészült az önkormányzatunk által is támogatott Magyarországi Szlovákok 

Esküvői Népviselete fotóalbum, melyből 6 példányt önkormányzatunk is kapott 
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• December 3-án Advent első vasárnapján Csabaszabadi emlékparkban is 

meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját. Az ünnepség résztvevőit 

Szeverényi Attiláné Csabaszabadi község polgármestere köszöntötte, majd Nagy 

Zoltán evangélikus lelkész szlovák – magyar nyelven tartott áhítatot. Az első 

gyertyát Zubánné Kocsis Margit a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

képviselője gyújtotta meg. 

• Újkígyósón, a Békéscsabai Rendőrkapitányság által megrendezett konzultációs 

fórumon részt vettem 

• Megérkezett a megrendelt 10 db. Náš kalendár 

• Megérkezett a rendezvények hátterének magasabb szintű biztosításához – mosdók 

kialakításához -  vásárolt mobil raktár– konténer 

• Részt vettünk a mi Alföldünk című Dél-alföldi szlovák és szlovák kötődésű 

szerzők irodalmi antológiáján a békés Megyei Könyvtárban 

• Forrás kimerülése miatt elutasításra került az EMMI-hez benyújtott támogatási 

kérelmünk 

• Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

175/2017. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Mező utca 22. szám alatti Szlovák Közösségi Ház és közösségi tér kialakítására vonatkozóan 

2018. évben - a pályázati lehetőségek figyelembevételével – pályázatot ad be. 

Felhatalmazza az elnököt, hogy kísérje figyelemmel a pályázatokat, és felhatalmazza a 

pályázat beadására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 
176/2017. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Kultúrházak éjjel – nappal országos programon 2018. február 2-4. között. 

A rendezvény programját előterjesztés szerint elfogadja. 

Felhatalmazza az elnököt, hogy a határozattal kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

177/2017. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

szlovák – magyar Slniečko – Napocska dalkör jövőbeni működését, ezért lehetőségeihez 

képest a dalkör működését 2018. évben is támogatja.  

Felhatalmazza az elnököt, hogy a határozattal kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

178/2017. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

szlovák fiatalokat összefogó Mlady hahiči – ifjú tűzoltó csoport jövőbeni működését, ezért 

lehetőségeihez képest a csoport működését 2018. évben is támogatja.  
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Felhatalmazza az elnököt, hogy a határozattal kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 
179/2017. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Mező utca 22. szám alatti Szlovák Közösségi Házban egy szlovák olvasó sarkot alakít ki a 

községi önkormányzat által adott könyvespolcok és a rendelkezésre álló szlovák könyvekből. 

Felhatalmazza az elnököt, hogy a határozattal kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

180/2017. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Mező utca 22. szám alatti Szlovák Közösségi Házban egy kiadvány sarkot alakít ki a 

településről a községi önkormányzat által adott könyvespolcok és a rendelkezésre álló községi 

kiadványokból. 

Felhatalmazza az elnököt, hogy a határozattal kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

181/2017. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta az Újkígyós 

Polgármesteri Hivatal által adottszámlát, és azt állapítja meg, hogy a számlában szereplő 

költségek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §. előírása szerint a 

polgármesteri hivatalt terhelik, azok nem háríthatók a szlovák önkormányzatra. Ezért a 

számlát a kibocsátó Újkígyósi Polgármesteri Hivatal részére – kiegyenlítés nélkül – e 

határozat alapján visszaküldi 

Felhatalmazza az elnököt, hogy a határozattal kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

182/2017. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Békéscsabai Evangélikus 

Egyházközösség Jaminiai templomfelújításhoz 20.000 .-Ft támogatást nyújt 

Felhatalmazza az elnököt, hogy a határozattal kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 


