Csabaszabadiért Egyesület 2012. július 7-i
taggyűlésének határozatai

31/2012.(VII. 07.) CSE határozat
igen 0 nem 0 tartózkodás
Csabaszabadiért
Egyesület
Taggyűlése
a
2012.
július
7-i
Taggyűlésének
jegyzőkönyvvezetőjévé megválasztja Erős Mihálynét.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
32/2012.(VII. 07.) CSE határozat
igen 0 nem 0 tartózkodás
Csabaszabadiért Egyesület Taggyűlése a 2012. július 7-i Taggyűlésének jegyzőkönyv
hitelesítőjévé megválasztja Trabach Pálnét.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
33/2012.(VII. 07.) CSE határozat
igen 0 nem 0 tartózkodás
Csabaszabadiért Egyesület Taggyűlése a 2012. július 7.-i Taggyűlésének jegyzőkönyv
hitelesítőjévé megválasztja Varga Lászlónét.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
34/2012.(VII. 07.) CSE határozat
igen 0 nem 0 tartózkodás
A Csabaszabadiért Egyesület Közgyűlése a 2011. július 7-i ülésének napirendi pontjait az
alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az eddigi munkáról
Előadó: elnök
2. Együttműködési megállapodások elfogadása
Előadó: elnök
3. Bejelentések
 Falunap
 Almanap
Határidő:
Felelős:

azonnal
elnök

35/2012.(VII. 07.) CSE határozat
igen 0 nem 0 tartózkodás
Csabaszabadiért Egyesület Taggyűlése a 2012. évi eddigi munkáról szóló beszámolót az
alábbiak szerint fogadja el:
Beszámoló az eddigi munkáról
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Megtartottuk a már szokások batyus újévköszöntő rendezvényünket a
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzattal közösen
Bemutatásra került a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzattal közös honlapunk, a
www.zrnko-magocska.hu.
Részt vettünk a Wekerle Sándor Alapkezelő által rendezett tájékoztató fórumon az
új civil törvényről
Támogatást kértünk Békés Megye Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságától a
májusi rendezvényünkhöz
Himler Mihályné részt vett az NCA és a NEA módosulása miatt rendezett
országos képzési programon
Egyesületünk küldöttei részt vettek a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége
Közgyűlésén
Részt vettünk az OSZÖ SZSZK 2012 évi programegyeztetésén
NEA tanácstagokra és kollégiumi delegáltakra szavaztunk
Részt vettünk a nemzetiségi civil szervezeteknek tartott tájékoztató információs
fórumon a Szlovák Tájházban
Két pályázatot nyújtottunk be az OSZÖ-hoz
A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesületnek átadtuk a működésükhöz szükséges
eszközöket
Részt vettünk a mezőberényi szlovák bálon
Megtekintettük a tavaszi fesztivál keretében az Ibsen házba rendezett szlovák
előadást
Kesjár Mátyás részt vett a nemzetiségi támogatásokról rendezett információs
napon, Budapesten
Húsvéti játszóház került megrendezésre
Megtartottuk a közgyűlésünket, alapszabályunkból kikerült a polgárőri
tevékenység
Az OBH-hoz elküldésre kerültek a beszámolók
Részt vettünk a Magyarországi Szlovák Unió közgyűlésén
Beszámoltunk a szlovák önkormányzatnak a 2011 évi tevékenységről
Beszámoltunk a települési önkormányzatnak a 2011 évi tevékenységről
Részt vettünk az OSZÖ Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete által tartott
előadáson
Pályázatokat nyújtottunk be a Wekwrlw Sándor Alapkezelőhöz, és a NEA-hoz
A Békéscsaba – Arad - Békéscsaba szupermaratón idején a játszóházas gyerekek
segítettek az önkormányzat dolgozóinak a frissítőállomáson, a Szlovák klub
összejövetelt tartott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzattak közösen megrendeztük a gyermeknap
- majális- 15 éves a Csabaszabadiért Egyesület rendezvény. Kiss Nikolett
rajzkiállítása mellett a településről, Újkígyósról, Németországból, Ürmösrők és
Hradištéből is voltak rajzok. Kulturális műsorban helyi előadókon kívül a
békéscsaba szlovák iskola 5. osztályos tanulói,Békéscsabai Best Dance
tánccsoport, a mezőberényi és a csanádapácai dalkör is fellépett, a
mezőberényiek és a szlovák klub, valamint a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület
tagjai a „Szabadi ízek” keretében különféle ételeket főztek, játszóházat tartottunk,
és rodeóbikán, valamint trambulinon próbálhatták ki a gyerekek az ügyességüket.
Nagy sikere volt az újkígyósi kutyások bemutatójának, a Békés Megyei
Rendőrkapitányság totóit lehetett kitölteni, és a fiatalok lábteniszeztek.
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Határidő:
Felelős:

Egyesületünk emlékplakettet kapott a települési és a szlovák önkormányzattól, a
polgármester köszöntötte az alapító tagokat. A rendezvényt meglátogatta Stefa
Daňo Szlovákia békéscsabai Főkonzulja, és az Újkgyósi Polgárőrség delegációja,
és levélben köszöntötte Dr.Túrós András OPSZ elnök.
A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesülettel közösen részt vettünk a TeSzedd
környezetvédelmi akcióba
A Gyulai Törvényszék átvezette az alapszabály módosításunkat
Az Országos Szlovák Önkormányzathoz benyújtott két pályázatunkra –
gyereknap, almanap - 40.000 -40.000.-Ft-ot nyertünk
A Wekerle Sándor Alapkezelőhöz benyújtott nemzetiségi működési
pályázatunkkal 450.000.-Ft-ot nyertünk
A Gyulai Törvényszék jogerősen elfogadta egyesületünk új alapszabályát
Szlovák klub havi rendszerességgel tartja összejöveteleit.
Kiadásra került a Zrnko-Magocska
azonnal
elnök

36/2012.(VII. 07.) CSE határozat
igen 0 nem 0 tartózkodás
Csabaszabadiért Egyesület Taggyűlése a Csabaszabadi Községi Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodást előterjesztés szerint elfogadja.
A Taggyűlés felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
37/2012.(VII. 07.) CSE határozat
igen 0 nem 0 tartózkodás
Csabaszabadiért Egyesület Taggyűlése a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodást előterjesztés szerint elfogadja.
A Taggyűlés felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
38/2012.(VII. 07.) CSE határozat
igen 0 nem 0 tartózkodás
Csabaszabadiért Egyesület Taggyűlése a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesülettel
együttműködési megállapodást kíván kötni, melynek megkötésére felhatalmazza a
Csabaszabadiért Egyesület elnökségét.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
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