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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2017. április 12-i határozatai  
 

 

 

37/2017. (IV.12.) 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 

 

 

38/2017. (IV.12.) 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 

 

 

39/2017. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendi pontjait a 

következők szerint fogadja el: 

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. Programok 

3. Bejelentések 

• Csabaszabadiért Egyesület beszámolója 2016 évről 

• Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület beszámolója 2016 évről  

• Za Slovákov v Čabasabady - Csabaszabadi Szlovákokért – díjra 

vonatkozó szabályzat módosítása 

• Za Slovákov v Čabasabady díjra pályázat kiírása 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

40/2017. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök beszámolóját az előző 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, jegyzőkönyvi kivonatai 

• Testületi határozat alapján megvásárlásra került a 10.db. Náš kalendár 

• Testületi határozat alapján megvásárlásra került a 20.db. Čabiansky kalendár 

• A testületi határozat által előfizetett Ľudové noviny szlovák hetilap rendszeresen 

érkezik 

• Önkormányzatunk is részt vett a Magyar Népművelők Egyesülete által meghirdetett 

országos rendezvénysorozatban, a Kultúrházak éjjel – nappal programon.  A nyitó 

rendezvénye február 10-én volt. részt vett Mucsi András, a Békés Megyei 
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Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke, Szeverényi Attiláné 

Csabaszabadi község polgármestere, valamint Nagybánhegyesről és 

Medgyesegyházáról is érkezetek érdeklődők. A település polgármestere nyitotta meg a 

rendezvénysorozatot és a Csabaszabadi Értéktárába felvett helyi értékeket bemutató 

kiállítást, majd a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat és a Csabaszabadiért Egyesület 

gondozásában megjelenő Csabaszabadi virtuális emlékházat mutatta, be az 

érdeklődőknek.  

Az est kiemelkedő programja volt a magyar – szlovák lakosságcsere 70 éves 

évfordulójára történő megemlékezés, melynek keretében Vladislava Plančikova: 

Hornázem – Felvidék című dokumentumfilm bemutatása, melyet a budapesti Szlovák 

Intézet rendelkezésünkre. A dokumentumfilmet követően kötetlen formában 

hangzottak el elbeszélések e témával kapcsolatosan.  

            Szombaton a program keretében a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület tartott szakmai  

            napot. 

            A vasárnap evangélikus istentisztelettel kezdődött, majd a Csabaszabadiért Egyesület 

            játszóházában a farsangi szokásokat elevenítették fel. A helyi szlovák önkormányzat    

            kicsit szebben, kicsit jobban szlovák foglalkozása is helyet kapott a programban. 

• Részt vettünk a Csabai Szlovákok Szervezete által rendezett Szlovák Bálon 

• Részt vettünk a csabai szlovákok által rendezett „Nemzetiségi vezetők találkozója” két 

napján Békéscsabán és Mezőberényben 

• Részt vettünk a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat fórumán Örménykúton, 

valamint 

•  a Szlovák Unió közgyűlésén Sámsonházán 

• Részt vettünk az I.Gasztronómiai Versenyen Mezőberényben, a  Mezőberényi Szlovák 

Pávakört Kesjár Daniella kísérte citerán 

• Részt vettünk a telekgerendási XI.teadélutánon, a kulturális műsorban Kesjár Daniella 

énekelt  

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

• Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
 

41/2017. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Slniečko – Napocska Dalkör 

részvételét a csanádapácai III. Dalkörök Találkozójára biztosítja. A rendezvényre 5.000.-Ft-ot 

biztosít a  2017 évi működési támogatások terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazz az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére  

Határidő:  2017. április 23. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 
42/2017. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Egyesület 

2016-évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a támogatás elszámolását elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő:  2016. április 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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43/2017. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Polgárőr 

Egyesület 2016-évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a támogatás elszámolását 

elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő:  2017. április 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

44/2017. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Szlovákokért - Za 

Slovákov v Čabasabady - díj alapítására és adományozására vonatkozó szabályzat 

módosítását előterjesztés szerint elfogadja.  

A Képviselő testület felhatalmazza az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról intézkedjen. 

Határidő:  folyamatos. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

45/2017. (IV.12.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Za Slovákov 

v Čabasabady díj odaítélésre. A díj odaítélésére vonatkozó határidöket a  módosított 9/2013  

(II.12.)SZKT. számú határozat szerint kell betartani. 

Határidő:  2017. április 18.. 
Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 


