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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2016. november 16-i határozatai  
 

 

 

124/2016. (XI.16.) 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 

 

 

125/2016. (XI.16.) 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 

 

 

126/2016. (XI.16.) 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: 

Napirendi pontok: 

1.      Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

                          Kesjár Mátyás elnök 

2.     Őszi programok értékelése 

                          Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

3.      Téli programok 

                          Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

4.      Bejelentések 

 Honlap tárhely díja 

5.      Közmeghallgatás 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

127/2016. (XI.16.) 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: 

 Elkészültek és elküldésre kerültek a testületi ülés, és a közmeghallgatás 

jegyzőkönyvei 

 Részt vettünk az Elekiek Világtalálkozója rendezvényén.  

 Részt vettünk a polgárőr egyesület Kistelepülésen a biztonságért rendezvényét 

 A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat képviselői részt vettek a Békés 

Megyei Kormányhivatal továbbképzésén, erről minden képviselő megkapta z 

igazoló iratot. 

 Kesjár Daniella ez évben is részt vett a „Cez Nadlak je…” énekversenyen 
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 Megérkezett a megrendelt mobil raktár – garázst – 200.600.-Ft összegért, mely 

kiváló tárolónak bizonyul, a szlovák önkormányzat rendezvényekkel 

kapcsolatos raktározási gondjai megoldódtak. 

 Önkormányzatunk közmeghallgatást tartott. 

 A Hornohradi Mikrorégió szlovákiai testvértelepülésünkön - Hradištében -

megtartott Mikrorégió bemutatkozik napon részt vettünk. A rendezvényen a 

szlovák önkormányzat, a Csabaszabadiért Egyesület, valamint a velünk együtt 

részt vevő medgyesegyházi szlovák önkormányzat egy-egy csapata is kolbászt 

gyúrt, elkészítettük a Dél-alföldre jellemző kolbászt, a kulturális műsorban a 

Slniečko – Napocska dalkör, és egyéni előadóink léptek fel. 

 Részt vettünk a telekgerendási Kukorica Fesztiválon és baráti találkozón 

 Átadásra került a támogatás a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület részére 

 Október 23-án Csabaszabadiban is megemlékeztek az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 60. évfordulójáról, melyen részt vettünk. A Csabaszabadi 

Községi Önkormányzat, a Csabaszabadiért Egyesület és a NMI Csabaszabadi 

kollektívája által rendezett megemlékezésen Zubánné Kocsis Margit tartott 

ünnepi beszédet, majd a jelenlévők közösen koszorúzták meg az 2006-ban az 

1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére Szelekovszky László 

fafaragó által készített kopjafát, mely a település emlékparkjában kapott helyet. 

 Fogadtuk a Csabai Kolbászfesztivál mellett a Csabai Szlovákok Szervezete 

által megtartott „Szlovák kolbászolás” rendezvényre testvér-településünkről 

érkezett hradištei delegációt. 

 A Csabai Szlovákok Szervezete és a Szlovák Unió szervezésében megrendezett 

„Szlovák kolbászolás” rendezvényre színpadot és sátrakat kölcsönöztünk. A 

csabaszabadis csapat mellett a hradištei delegáció csapata is gyúrt kolbászt. 

 Részt vettünk a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat Nagybánhegyesen 

megtartott közmeghallgatásán és a fórumon. 

 Részt vettünk a csabacsűdi večierka programon. 

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

 Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

128/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Čez Nadlac 

rendezvényen szereplő fiatal ki- és visszautazásához egy gépkocsi költségét az önkormányzat 

kifizeti 11.000.-Ft értékben. 

Kiadás fedezete: 084020 szakfeladat terhére 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás 

 
129/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök beszámolóját 

„Mikrorégió bemutatkozik Hradištei program” rendezvényről elfogadja. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

http://www.zrnko-magocska.hu/


__________________________________________________________________________________ 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2016. november 16-i ülésének határozatai                         3/6 

 

 

130/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Mikrorégió 

bemutatkozik Hradištei program” rendezvényre a 114/2016. (VIII.23.) SZKT114/2016. 

(VIII.23.) SZKT határozattal elfogadott összeget 10.000.-Ft-al megemeli a rendezvények 

támogatása terhére. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

                                          

 

131/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mikrorégió bemutatkozik 

Hradištei program” rendezvény elszámolását elfogadja. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

132/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szlovák 

kolbászolás” rendezvényre fordított 5.000.-Ft összeget az önkormányzat kifizeti a 084020 

szakfeladat terhére 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás 

 

 

133/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szlovák kolbászolás” 

rendezvényre a sátrak és a színpad kölcsönadását jóváhagyja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás 

 

 

134/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Nagybánhegyesen megtartott Békés megyei Szlovák Önkormányzat Közmeghallgatására 

történő utazáshoz a gépkocsi költségét az önkormányzat kifizeti 5.000.-Ft értékben a 

működési támogatás terhére.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás 

 

 

135/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csabacsűdi 

večierkára a delegáció és a kulturális programban szereplő fellépő utazáshoz a gépkocsi 

költségét az önkormányzat kifizeti 5.000.-Ft értékben a működési támogatás terhére.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás 
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136/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2016(IV.26.) SZKT 

határozatával elindított „Kicsit szebben, kicsit jobban szlovákul” programot sikeresnek 

értékeli. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a program folytatására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás 

 

 

137/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete örömmel üdvözölte, hogy Kesjár 

Daniella a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete általi kiírásra elkészítette és 

Sátoraljaújhelyen be is mutatta önkormányzatunk támogatásával elkészített „Programy proti 

asimilácií” - „Programokkal az asszimiláció ellen” című pályázatát. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás 

 

 

138/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartaja Csabaszabadi 

szlovák közösség képviseletét   az „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“. konferencián. Az azon 

való részvételt támogatja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges teendők elvégzésére. 

Határidő:  2016. november 19  

Felelős:     Kesjár Mátyás 
 

 

139/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Eleki Szlovák 

Disznótor rendezvényre és a kulturális műsorra a meghívást elfogadja. A részvételi díjra, 

valamint a delegáció és a kulturális programban szereplő fellépők utazáshoz a gépkocsik 

költségét az önkormányzat kifizeti 10.000.-Ft értékben a működési támogatás terhére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges teendők elvégzésére. 

Határidő:  2016. november 26  

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

 

140/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Kondorosi 

Szlovák Nap rendezvényre a meghívást elfogadja, A részvételi díjra, valamint a delegáció 

fellépők utazáshoz a gépkocsik költségét az önkormányzat kifizeti 20.000.-Ft értékben a 

működési támogatás terhére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges teendők elvégzésére. 

Határidő:  2016. december 3. 

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

 

141/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nagybánhegyesi 

kisebbségek napja rendezvényre a meghívást elfogadja. A részvételi díjra, valamint a 
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delegáció és a kulturális programban szereplő fellépő utazáshoz a gépkocsik költségét az 

önkormányzat kifizeti 10.000.-Ft értékben a működési támogatás terhére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges teendők elvégzésére. 

Határidő:  2016. december 9. 

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

 

142/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kisebbségek 

Napja rendezvényt 2016. december 18-án tartja meg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges teendők elvégzésére. 

Határidő:  2016. december 18.  

Felelős:     Kesjár Mátyás 
 

 

143/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező színpadot a Jaminai Evangélikus Egyház decemberi programjaihoz 

biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges teendők elvégzésére. 

Határidő:  2016. december 25. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

144/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. december 

24-i Jaminai Evangélikus Egyház Adventi műsorában szereplő gyerekek bejutását a próbákra 

és az előadásra támogatja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges teendők elvégzésére. 

Határidő:  2016. december 25. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

145/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ez évben is részt 

az Adventi Gyertyagyújtás rendezvényeken, vállalja a december 18-i gyertyagyújtás 

megrendezését. A rendezvény költségeire 10.000.-Ft összeget hagy jóvá a működési 

támogatás terhére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges teendők elvégzésére. 

Határidő:  2016. december 18. 

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

 

146/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békéscsabai 

Evangélikus Egyházat Adventi Istentisztelet tartására a 2016. november 27-én, az Adventi 

gyertyagyújtás rendezvény keretén belül. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges teendők elvégzésére. 

Határidő:  2016. november 27. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
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147/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békéscsabai 

Evangélikus Egyházat Karácsonyi Istentisztelet tartására a 2016. december 18-i Adventi 

gyertyagyújtás rendezvény keretén belül. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges teendők elvégzésére. 

Határidő:  2016. december 18. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök  

 

 
148/2016. (XI.16.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagy a zrnko-magocska.hu 

honlap tárhely díjára 26.000.-Ft-ot. 

Kifizetés fedezete: 084020 szakfeladat terhére 

Határidő:   2015. december 31. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
 

 

 

 


