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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. augusztus 13-i határozatai  
 

 

 

84/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv vezetésével 

megbízza Kesjár Mátyás elnököt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

85/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 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 

 

 

86/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendi pontjait a 

következők szerint fogadja el: 

1. Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

          Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

2. Almanapi program megbeszélése 

  Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

3. 2012. I. félévi költségvetési beszámoló 

          Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

4. 2012. évi költségvetés módosítása 

             Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

5. Bejelentések 

 Csabaszabadi Községi Önkormányzat megkeresése a Mező u. 22. ingatlannal 

kapcsolatban 

 Székhelyre berendezési, felszerelési tárgyak vásárlása 

 Egyházi rendezvényekre helység 

 Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület támogatása 

 Szlovákiai út 

 Őszi-téli programok 

 Čez Nadlac 
Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

87/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 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 

 Elküldésre kerültek a jegyzőkönyvi kivonatok 

 A honlap feltöltése folyamatosan történik szlovák – magyar nyelven 
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 Aláírásra kerültek az együttműködési megállapodások a 

Csabaszabadiért Egyesülettel, és a Csabaszabadiért Polgárőr 

Egyesülettel 

 Támogatjuk a település „Minden nap játszóház” programját 

 Támogatásunkkal falunap előtt kiadásra került a Zrnko-Magocska egy 

száma 

 Részt vettünk a falunap programon, testületi határozatnak megfelelően 

támogattuk a játszóházat, és az ott dolgozókat egy-egy adag gulyással 

vacsorára megvendégeltük 

 A testvértelepülésünk – Hradište - polgármesterének temetésén részt 

vettünk. 

 Meglátogattam a medgyesegyházi dinnyefesztivál nemzetiségi 

programját, és az  

 Eleki Szlovák Önkormányzat meghívására az Elekiek 

Világtalálkozóját 

 Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés  

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

88/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvény 

programját elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

89/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Nagy Zoltán evangélikus lelkészt 

az  Almanapok program keretében szlovák – magyar nyelvű istentisztelet  tartására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

90/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen a 

Szlovák klub „Szabadi ízek” programjára 100.000-Ft felhasználását jóváhagyja. 

A felhasználás a 890504 szakfeladat dologi kiadások terhére történik. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

91/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényre 

meghívók, stb. nyomtatáshoz a festékkazetták cseréjére 60.000.-Ft felhasználását jóváhagyja. 

A felhasználás a 890504 szakfeladat dologi kiadások terhére történik. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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92/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényre 

emléklapok készítésére 20.000.-Ft hagy jóvá. 

A felhasználás a 890504 szakfeladat dologi kiadások terhére történik. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

93/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényre 

egyéb költségek fedezésére –fénymásoló papír, boríték, rajzkiállítás, stb - 20.000-Ft 

felhasználását jóváhagyja. 

A felhasználás a 890504 szakfeladat dologi kiadások terhére történik. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

94/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

rendezvényre a játszóházhoz anyagokat biztosít 20.0000 Ft összegben.  

Fedezet a nemzeti, etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenység támogatása 

szakfeladat terhére.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

95/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

rendezvényhez kapcsolódóan felszerelési tárgyakat -, tányérok, tálak, stb. - vásárol.  

A vásárlásra 20.000-Ft-ot különít el, a nemzeti, etnikai kisebbségek közösségi, kulturális 

tevékenység támogatása szakfeladat terhére. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

96/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen 

részt vevő külföldi delegációk -  Szlovákiai: Hradište, VIPA, Románia: Ürmös – ellátására 

50 000 Ft felhasználását jóváhagyja. 

A felhasználás a 890504 szakfeladat terhére történik. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

97/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

rendezvény esti programjára – zenés rendezvény – 30.000-Ft hagy jóvá.  

Fedezet a nemzeti, etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenység támogatása 

szakfeladat terhére.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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98/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. I. félévi költségvetési 

beszámolóját 912.673.-Ft bevétellel, 613.918.-Ft kiadással, - előterjesztés szerint - elfogadja: 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

99/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 2012 évi költségvetés 

módosítását 2.506.471.-Ft bevétellel, 2.506.471.-Ft kiadással - előterjesztés szerint – 

elfogadja. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
100/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete megkereséssel fordul a 

Csabaszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felé, hogy a Csabaszabadi Szlovák 

Önkormányzat székhelyének kijelölt Mező utca 22. szám alatti épületet közösségi célokra – 

rendezvények tartása, istentisztelet, játszóház, szlovák klub stb –tartós használatba adással – 

minimum 15 év – biztosítsa a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzatnak.  

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

101/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mező utca 22. 

szám alatti épület földszinti helységbe egy kályhát vásárol.  

A beruházásra 200 000.-Ft-ot különít el, a nemzeti, etnikai kisebbségek közösségi, kulturális 

tevékenység támogatása szakfeladat terhére. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
102/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mező utca 22. 

szám alatti épület földszinti helységbe berendezési tárgyakat - zárható szekrény, 

harmonikaajtó stb. - vásárol.  

A vásárlásra 100 000.-Ft-ot különít el, a nemzeti, etnikai kisebbségek közösségi, kulturális 

tevékenység támogatása szakfeladat terhére. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

103/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mező utca 22. 

szám alatti épület földszinti helységét egyházi rendezvények tartására megfelelővé teszi. 

A munkálatokra 20.000.-Ft-ot különít el, az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek 

támogatása szakfeladat terhére. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
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104/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

településen nincs lehetőség szlovák nyelvű istentisztelet látogatására, és a legközelebbi 

szlovák nyelvű istentisztelet színhelye Békéscsaba, ezért havonta egy gépkocsi költségét 

kifizeti az istentisztelet látogatására. 

A költségekre 12.000.-Ft-ot különít el az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 

támogatása szakfeladat terhére. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

105/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

önkormányzat programjait is biztosító Csabaszabadiért Polgárőr Egyesületet 50.000.-Ft-al 

támogatja. A támogatást az egyesület működési költségeinek költségek fedezésére fordíthatja 

2012 évben. A támogatás felhasználásának elszámolási határideje: 2013. január 31. 

Támogatás fedezete: civil szervezetek működési támogatása.   

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt és az elnökhelyettest a határozattal kapcsolatos 

teendők elvégzésére.  

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

                     Gajdács György elnökhelyettes 

 

 

106/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

testvértelepülésünk – Hradište - polgármesterének temetésére kiutazott delegáció egy 

gépkocsi költségét kifizeti 30.000.-Ft összegben.  

Fedezet: a nemzeti, etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenység támogatása 

szakfeladat terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás 

 
107/2012. (VIII.13.) SZKT határozat              4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

rendezvényen fellépő gyerekek ki-és visszautazásához egy gépkocsi költségét az 

önkormányzat kifizeti 15.000.-Ft értékben. 

Felhasználás fedezete: 910501 szakfeladat Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

Határidő:  2012. szeptember 30. 

Felelős: Kesjár Mátyás 


