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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. március 26-i határozatai 
 

 

35/2019. (III.26.) 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 

 

 

36/2019. (III.26.) 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 

 

 

37/2019. (III.26.) 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: 

1. Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról  

2. Mező utcai beruházás   

3. Tavaszi - nyári programok előkészítése. 

4. Bejelentések. 

• Együttműködési megállapodás módosítása. 

• Kultúrházak éjjel – nappal programról beszámoló, és elszámolás  

• Bélyegzők készítése 

• Csabaszabadiért Egyesület beszámolója 2018 évről 

• Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület beszámolója 2018 évről 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

38/2019. (III.26.) 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 

• Hetente érkeznek a megrendelt Ľudové noviny szlovák nyelvű hetilapok, 

melyet a 20/2019. (II.05.) SZKT határozat szerint elosztásra kerülnek 

• Megérkeztek, és a 22/2019. (II.05.) SZKT határozat szerint elosztásra kerültek 

a megrendelt Náš kalendarok 

• Megtartottuk a Kultúrházak éjjel – nappal rendezvényt 

• Kesjár Mátyás részt vett a megyei értéktárbizottság rendezvényén Orosházán 

• Részt vettünk a békéscsabai szlovák bálon 

• Zubánné Kocsis Margit részt vett a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat 

Kondoroson megtartott fórumán 

• Kesjár Mátyás részt vett a szlovák kutatóintézet előadásán 
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• Elkészítésre került az Országos Széchenyi Könyvárhoz a kulturális statisztikai 

• és a KSH-hoz a 2018 évi beruházás statisztika jelentés 

• A feladatalapú támogatáson az önkormányzat első körös pontszáma 87. 

• A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által kiírt nemzetiségi kulturális pályázaton az 

Almanapra az önkormányzat 350.000.-Ft-ot nyert 

• Részt vettünk a települési önkormányzat március 15-i ünnepségén 

• Előkészítésre került a testületi ülés 

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

• A település szlovák közösségi életéről felmérés készül. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

39/2019. (III.26.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Telekgerendási XII. Teadélután 

rendezvényen történő részvételhez 6.000.- Ft felhasználását jóváhagyja 2018 évi feladatalapú 

támogatás terhére. 

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

elvégzésére. 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

40/2019. (III.26.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Egyesülettel közösen megrendezi a  húsvéti játszóházat. A rendezvény költségeire 30.000.- Ft 

felhasználását engedélyezi a működési támogatás terhére. 

Határidő:   2019. április 19. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

41/2019. (III.26.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az egykori 

Csabaszabadi körzet általános iskola diákjainak és a tanítóinak találkozóját. A rendezvény 

költségeire 100.000.-Ft felhasználását engedélyezi a működési támogatás terhére. 

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

elvégzésére. 

Határidő: 2019. május 12. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

42/2019. (III.26.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Csabaszabadiért 

Polgárőr Egyesület részvételét a szlovákiai  Spišská Nová Ves (Igló) településen 

megrendezendő ifjú tűzoltók versenyén, illetve a programhoz tolmácsolást biztosít.  

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

elvégzésére. 

Határidő: 2019. május 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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43/2019. (III.26.) 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 2019. 

június 8-án kerül megrendezésre, - a Békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, 

Óvoda és Kollégium  tanulóit.  

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

elvégzésére  

Határidő:  2019. június 8. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

44/2019. (III.26.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz Terényben a Szlovák 

Tájházvezetők Országos szakmai konferencián.  

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

elvégzésére. 

Határidő: azonnal. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

45/2019. (III.26.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz Szarvason a 

„Gyökerek és szárnyak” hitéleti és nemzetiségi nevelési szakmai konferencián.  

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

elvégzésére. 

Határidő: azonnal. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

46/2019. (III.26.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a szlovák 

evangélikus tanulmányúton. 

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

elvégzésére. 

Határidő: azonnal. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 
47/2019. (III.26.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Község 

Önkormányzata és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat együttműködéséről szóló 

megállapodását a határozat melléklete szerint elfogadja, egyben felhatalmazza az elnököt 

annak aláírására. 

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

Határidő:   2019. december 31. 

Felelős:      Kesjár Mátyás elnök.    
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48/2019. (III.26.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Kultúrházak éjjel – nappal  

programról  a beszámolót elfogadja. és a 66.811.-Ft felhasználását elfogadja a 2018 évi 

feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

49/2019. (III.26.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Kultúrházak éjjel – nappal  

programról  a 66.811.-Ft felhasználását elfogadja a 2018 évi feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

50/2019. (III.26.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adminisztrációs 

feladatok hatékonyabb végzése céljából 2.db. bélyegzőre új feliratot készíttet 5.000.-Ft 

értékben, a működési támogatás terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 

Határidő: 2019. május 1. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

51/2019. (III.26.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Egyesület 

2018 évi tevékenységéről szóló beszámolóját és elszámolását elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

52/2019. (III.26.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Polgárőr 

Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és elszámolását elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
 

 


