Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2014. szeptember 16-i határozatai

74/2014. (IX.16.) SZKT határozat
4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatása jegyzőkönyv
vezetésével megbízza Kesjár Mátyás elnököt.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Kesjár Mátyás elnök
75/2014. (IX.16.) SZKT határozat
4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatása jegyzőkönyv
hitelesítésével megbízza Gajdács György elnökhelyettest.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Gajdács György elnökhelyettes
76/2014. (IX.16.) SZKT határozat
4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatásának napirendi
pontjait a következők szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Közmeghallgatás
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Kesjár Mátyás elnök
77/2014. (IX.16.) SZKT határozat
4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök beszámolóját az
Önkormányzat 2010 – 2014. évek közötti végzett munkáról az alábbiak szerint elfogadja:
 Minden esetben elkészítésre, és elküldésre került az ülés,
közmeghallgatás jegyzőkönyve
 Elküldésre kerültek a jegyzőkönyvi kivonatok.
 Rendszeresen meghívást kaptunk a települési önkormányzat képviselőtestületének ülésékre, több javaslatunkat a képviselő-testület elfogadott
együttműködési megállapodásunk van, az önkormányzat, az abban
foglaltak szerint segíti a munkánkat.
 A község polgármestere a munkánkat segíti.
 A Polgármesteri Hivatallal folyamatos volt a munkakapcsolat, a
munkánkat a hivatal segítette.
 A szlovákiai Hradište településsel együttműködünk, több közös
programot valósítottunk meg. E kapcsolat különlegessége, hogy az
első szlovák családok Dél-alföldre – Békéscsabára az újratelepítéskor
– 300 évvel ezelőtt - az elsők között költöztek.
 Za Slovákov v Čabasabady díjat alapítottunk, melyet eddig 7 személy
kapott meg.
 Helyi civil szervezettekkel jó együttműködés alakult ki.
(Csabaszabadiért Egyesület, Csabaszabadi Polgárőr Egyesület)
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Az Evangélikus Egyházzal jó kapcsolatot alakítottunk ki, a
rendezvényeinken, szlovák istentiszteleteket is szervezünk.
A Szlovák Unióval– jelölő szervezetünk – jó a kapcsolat, a szlovákiai
együttműködést koordináljuk.
Vagyonkezelésbe megkaptuk a Mező utca 22. szám alatti ingatlant, a
rendezvényeinket ide csoportosítjuk.
A Mező utca 22. térburkolását végeztük el.
Az ingatlanba bevezettük telefont, és az internetet. Az internet
használata Wi-Fin keresztül így a lakosság számára is elérhető.
Sátrakat vettünk, hogy szabadtéri rendezvényeink megtarthatók
legyenek.
Részt a Békés megyei települések programjaim.
Minden évben támogattuk a citeratáborba utazó gyermekek részvételét
és a romániai „Cez Nadlac” énekversenyre a fiatalok kiutazását
Együttműködünk a Mezőberényi Szlovák Pávakörrel, ahol egy
szabadis citerás segíti a pávakört.
Rendezvényeinket általában - döntő többségben - a községi
önkormányzattal, a Csabaszabadiért Egyesülettel és a Csabaszabadiért
Polgárőr Egyesülettel közösen tartjuk meg.
Megalapítottuk a szlovák – magyar nyelvű www.zrnko-magocska.hu
honlapot, melyet a Csabaszabadiért Egyesülettel közösen működtetjük.
A honlap feltöltése folyamatos, akadálymentes verzióval ellátott.
Kialakítottuk és fenntartjuk a székházban a szlovák szobát, melyben a
település és a szlovákiai testvér település szlovák történelmébe
nyerhetünk betekintést.
Több szlovák kiállítást szerveztünk a településen, legutoljára a Volt
egyszer sok sok tanyasi iskola címmel.
Támogattuk a testvértelepülésünk Hradište 600 éves évfordulójára
kiadott könyvet, melyben a 19 éves együttműködésünk is szerepel.
Állandó programjaink a Csabaszabadiért Egyesülettel közösen: batyus
újév köszöntő, húsvéti játszóház, gyermeknap-majális, Almanapok,
Kisebbségek Napja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kesjár Mátyás elnök
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