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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2016. december 20-i határozatai  
 

 

 

153/2016. (XII.20.) 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 

 

 

154/2016. (XII.20.) 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 

 

 

155/2016. (XII.20.) 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 

       Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

2.      2016. évi határozatok értékelése 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök        

3.      Téli programok  

                  Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

4.      Bejelentések 

 Átmeneti gazdálkodás 

 „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőség 

 2016.I-III.negyedévi költségvetés 

 2016 évi költésvetés módosítása 

 2017 évi munkaterv 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

156/2016. (XII.20.) 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 
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 „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“ SZVEZ rendezvényen Pilisszentkereszten 

részt vettünk 

 Delegációval részt vettünk eleki szlovák disznótor rendezvényen, ahol a 

kulturális programban a Slniečko – Napocska dalkör is szerepelt 

 Delegációval részt vettünk a Kondorosi Szlovák Napon 

 Delegációval részt vettünk a nagybánhegyesi Szlovák Napon, a kulturális 

műsorban Kesjár Daniella is szerepelt 

 Megtartottuk az adventi gyertyagyújtásokat 

 Megtartásra került a kisebbségek napja, a karácsonyi istentisztelet, és a 

karácsonyi játszóház 

 Egy személygépkocsival visszük be a próbákra a gyerekeket a jaminai 

evangélikus templomba a próbákra 

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

 Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 
157/2016. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évi határozatok 

teljesítéséről szóló beszámolót a képviselő-testületi ülésen elhangzott javaslat 

figyelembevételével. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás 

 

 

158/2016. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi januári 

programokat előterjesztés szerint. 

Felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök  
 

 

159/2016. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi februári 

Kultúrházak éjjel-nappal programon való részvételt, és programokat előterjesztés szerint. 

Felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő:  2017. február 28. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök  

 

 
160/2016. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy 

az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályok szerint beszedje, kiadásait a 2016.évi 

költségvetés előirányzatának alapulvételével folytatólagosan a 2017 évi költségvetési 

határozat meghozataláig teljesítse. 

Határidő: 2017 évi költségvetési határozat hatálybalépése 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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Felelős:  Kesjár Mátyás elnök 

 

 

161/2016. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az „Örökség-Kultúra” 

Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőséggel szöveges kiadványokra vonatkozó együttműködési 

megállapodást előterjesztés szerint elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

/2016. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az „Örökség-Kultúra” 

Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőséggel multimédiás kiadványokra vonatkozó 

együttműködési megállapodást előterjesztés szerint elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

163/2016. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi 

közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. 

E feladat keretében a 2017-es évben a következő tételek elektronikus közzétételét és 

terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár különleges 

infrastruktúrája segítségével. 

Spevácky zbor - Csabaszabadi Dalkör 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot 

Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön szerződést a fentiekben megadott és 

megjelentetni kívánt tartalom és a megjelentetés részleteivel, feltételeivel kapcsolatban. Az 

önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a 

szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. 

Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2017. augusztus 31-ig 

történjen meg. 

Felelős:  Kesjár Mátyás Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

 

164/2016. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi 

közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. 

E feladat keretében a 2017-es évben a következő tételek elektronikus közzétételét és 

terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár különleges 

infrastruktúrája segítségével. 

Jablkové dni - Csabaszabadi Almanapok 
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A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot 

Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön szerződést a fentiekben megadott és 

megjelentetni kívánt tartalom és a megjelentetés részleteivel, feltételeivel kapcsolatban. Az 

önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a 

szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. 

Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2017. augusztus 31-ig 

történjen meg. 

Felelős:  Kesjár Mátyás Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

 

165/2016. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi  Szlovák Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi 

közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. 

E feladat keretében a 2017-es évben a következő tételek elektronikus közzétételét és 

terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár különleges 

infrastruktúrája segítségével. 

Slováci na Dolnej zemi - Szlovákok a Dél-Alföldön    
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot 

Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön szerződést a fentiekben megadott és 

megjelentetni kívánt tartalom és a megjelentetés részleteivel, feltételeivel kapcsolatban. Az 

önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a 

szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. 

Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az „Örökségtárban” 2017. augusztus 31-ig 

történjen meg. 

Felelős:  Kesjár Mátyás Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke 

 

 

166/2016. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. I-III negyedévi 

költségvetési beszámolóját 2.704.593.-Ft bevétellel, és 2.192.384.-Ft kiadással előterjesztés 

szerint elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 
167/2016. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetése 

módosítását 2.705.145.-Ft bevétellel, és 2.705.145.-Ft kiadással - előterjesztés szerint – 

elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal  

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
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168/2016. (XII.20.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 2017 évi munkatervét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

2017. február: 
Napirendi pontok: 

 Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

      Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

 2017 évi költségvetés elfogadása 

     Előadó: Kesjár Mátyás elnök        

 Tavaszi programok előkészítése 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

 Bejelentések 

 

2017. április: 
Napirendi pontok: 

 Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

     Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadása 

Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

 2017 évi költségvetés módosítása 

   Előadó: Kesjár Mátyás elnök        

 Bejelentések 

 

2017. június: 
Napirendi pontok: 

       1.  Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

       2.  Nyári programok előkészítése 

                Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

3.  Bejelentések 

 

 2017. augusztus: 
Napirendi pontok: 

      1. Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

             Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

       2.  2017. I.félévi költségvetési beszámoló elfogadása 

       3.  Őszi programok előkészítése 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

4.  Bejelentések 

Közmeghallgatás 

 

2017. október: 

Napirendi pontok: 

 Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

           Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

 Nyári programok értékelése 
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           Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

 Téli programok 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

 Bejelentések 

 

2017. december: 

Napirendi pontok: 

 Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

 2017. I-III. negyedévi költségvetés 

 Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

 2018. évi munkaterv elfogadása 

Kesjár Mátyás elnök 

 Bejelentések 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
 


