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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2018. jú1ius 30-i határozatai 
 

 

 

118/2018. (VII.30.) 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 

 

 

119/2018. (VII.30.) 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 

 

 

120/2018. (VII.30.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendi pontjait a 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.      Nyári és őszi programok 

         Előadó: Kesjár Mátyás elnök       

• Hradištei vendégek fogadása, Magyarországi Szlovákok Napján való 

részvételről beszámoló és elszámolás 

• Almanap – sütimustra, lekvárfőző verseny 

• Szlovákiai program augusztus 31 – szeptember 02 

3.      Bejelentések 

• Mező utca 22 szám alatti épület részleges felújítása, és közösségi tér 

kialakítási munkák. 

• Kulcsmásolás  

• Megállapodás kötése "Örökség-Kultúra" Oktatási E-Tudásbázis 

Szerkesztőségével.  

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
 

121/2018. (VII.30.) 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: 

• Interjúk készültek a csabaszabadi szlovák közösség képviselőivel a szegedi 

"Örökség-Kultúra" Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőségével. 

• Elkészítésre és elküldésre került az előző ülés jegyzőkönyve, jegyzőkönyvi 

kivonatai 



__________________________________________________________________________________ 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2018. július 30-i ülésének határozatai                                     2/4 

 

• Kesjár Daniella a mezőberényi Múzeumok éjszakája rendezvényen citerával 

kísérte a fellépő Szlovák Pávakört 

• Zubánné Kocsis Margit képviselő asszony is részt vett a települési 

önkormányzat főzőcsapatában az újkígyósi Galiba napon 

• Ellátogattunk a nagybánhegyesi nemzetiségi gasztronómiai napra 

• Kesjár Istvánnal és Ádámmal átfestettem a településtáblát és a hirdetőtáblát 

• Részt vettünk a Déli Evangélikus Egyházkerületben a püspökiktatáson 

• Kesjár Daniella a Mezőberényi Szlovák Pávakört kísérte citerán a 

püspökladányi országos minősítőn, ahol arany fokozatot értek el 

• Fogadtuk és vendégül láttuk a Magyarországi Szlovákok Napjára és Békéscsaba 

újra telepítésének 300-dik évfordulójára érkező hradištei delegációt a 97/2018. 

(VI.14.) SZKT határozatnak megfelelően 

• Többen részt vettünk a „Janko Drotar” szlovák nyelvű színházi előadáson a 

békéscsabai városháza udvarán a 98/2018. (VI.14.) SZKT határozat alapján 

• Részt vettünk a Békéscsaba újratelepítésének 300-adik évfordulója tiszteletére 

kiadott könyvek - Fejezetek a békéscsabai szlovákok múltjából és jelenéből és a 

Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe - bemutatóján a 

városháza dísztermében. A könyvekből 3 példányt vásároltunk 

• A Magyarországi Szlovákok Napja hivatalos megnyitóján, a szlovák nyelvű 

áhitaton és a „Nemzetiségünkért” díjak átadásán a békéscsabai evangélikus 

kistemplobman részt vettünk. A rendezvény egyik moderátora közösségünk 

fiatal tagja, Kesjár Daniella volt. 

• Bekapcsolódtunk a „Čaben 300” programba a Szlovák Kultúra Háza udvarán, 

és a megnéztük a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének gálaműsorát 

• Hradište község polgármestere a 300-dik évforduló emlékére Békéscsabának és 

Csabaszabadinak 1-1 vázát adott át 

• Testvértelepülésünk delegációjával közösen vettünk részt szlovák 

istentiszteleten a jaminai evangélikus templomban 

• 4 fiatal vett részt a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat táborában, a gépkocsi 

költségét a 90/2018. (VI.14.) SZKT határozat alapján az önkormányzat kifizette 

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

• Elkezdték a munkaterület átadással kapcsolatos munkálatok végzését a Mező 

utca 22. számú beruházásnál. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

122/2018. (VII.30.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a szlovákiai vendégek 

fogadásáról és a Magyarországi Szlovákok Napján való részvételről a beszámolót, és az 

elszámolást elfogadja. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 

 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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123/2018. (VII.30.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen a 

sütimustra és az almalekvár főző verseny 3-3 helyezettjének serleget ad át, valamint az 

Almanap rendezvényen a meghívottak részére emléktárgyakat készíttet összesen 60.000.-Ft 

összegben a feladatalapú támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2018. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

124/2018. (VII.30.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen az 

almalekvár készítéséhez szükséges dolgok (cukor, üveg, textil, stb.) vásárlására 20.000.-Ft 

felhasználását jóváhagyja a feladatalapú támogatások terhére.  

Határidő:  2018. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

125/2018. (VII.30.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

rendezvényen a szlovákoknak részére adandó „Za Slovákov v Čabasabady” díjak csak 

bejelentésre kerülnek, az átadásra a szeptember 1-i hradištei rendezvényen kerül sor.  

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2018. szeptember 2. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

128/2018. (VII.30.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a az almanapi program keretében 

fogadja a testvértelepülésről – Hradište községből érkező delegációt. a vendégek 

szállásköltségére és fogadására 30.000.-Ft összeget hagy jóvá a feladatalapú támogatás 

terhére. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

126/2018. (VII.30.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az augusztus 31 – szeptember 2 

közötti szlovákiai program szállásköltségét kifizeti 215.000.-forint összegben a feladatalapú 

támogatás terhére. A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő:  2018. szeptember 2. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

127/2018. (VII.30.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Mező utca 22.szám alatti 

épülethez a kulcsok másolását 1.800.-Ft összegben kifizeti a működési támogatás terhére. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 
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129/2018. (VII.30.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt feladatának tekinti saját 

helyi nemzetiségi közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával 

kapcsolatos teendőket. E feladat keretében a 2018-as évben a következő tételek elektronikus 

közzétételét és terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár 

különleges infrastruktúrája segítségével. 

Videó életút-interjú készítése a Csabaszabadi szlovák múltját/jelenét jól ismerő,  

(el)ismert, azt megélő, személyekkel 

Interjúk készítési költsége: 90 000 Ft. 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 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. 

Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2018. december 31-ig 

történjen meg. 

 Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 


