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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2017. november 15-i határozatai 
 

 

 

 

134/2017. (XI.15.) 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 

 

 

135/2017. (XI.15.) 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 

 

 

136/2017. (XI.15.) 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: 

• Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

           Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

• Nyári programok értékelése 

           Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

• Téli programok 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

• Bejelentések 

• Ifjú tűzoltók támogatás elszámolása 

• Részvétel a „Protestáns közösségek Délkelet-Magyarországon” 

című szimpóziumon, Mezőberényben 

• Egyeztető fórumon részvétel 

• Pályázati díj 

• Honlap tárhely díja 

• Mobil raktár vásárlás 

• Települési táblára szlovák felirat 

• Falinaptár készítés 

• Emlékkő, emlékhely felújítás 

• 2017. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló 

• 2017 évi költésvetés módosítása 

• Támogatás kérése az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 

Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságtól 

• Náš kalendár vásárlás 

• Ľudové noviny előfizetés 

• Čabiansky kalendár vásárlás 
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• Együttműködési megállapodások felülvizsgálatának 

kezdeményezése 

• Együttműködési megállapodás kötése 

• 2018 évi munkaterv 

• Átmeneti gazdálkodás 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

137/2017. (XI.15.) 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: 

• Elkészítésre és elküldésre került az előző ülés jegyzőkönyve, jegyzőkönyvi 

kivonatai 

• Szeptember 16-án a szlovákiai Veľká Ves településen megrendezett „Brdárska 

Kapustnica” programra látogatott el településünk delegációja, ahol a 29 

főzőcsapat egyikeként Zubánné Kocsis Margit nagymamája receptje szerint 

készítettük el a káposztalevest. A Csabaszabadi delegációt nagy szeretettel 

fogadták és a szlovák hagyományoknak megfelelően kenyérrel és sóval 

üdvözölték. 

A főzés mellett gazdag kulturális program várta a rendezvényre kilátogatókat. 

• Támogattuk a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület „Kistelepülésen a 

biztonságért” rendezvényét  

• Részt vettem a Békés Megyei Rendőrkapitány egyeztető fórumán Békéscsabán 

• Átutalásra került a Magyarországi Szlovákok Szövetsége részére a fotóalbum 

támogatása 

• Részt vettünk a Hornohradi mikrorégió Cinobaňa településen megrendezett 

kolbászkészítő versenyén, melyet 2007. évtől tartanak meg minden évben a 

mikrórégió valamelyik településén. A most 11 alkalommal megrendezett 

fesztivál a kolbászkészítésen kívül gazdag kulturális programmal is várta az 

érdeklődőket. A rendezvényen kiállítással mutatkozott be a Hornohradi 

mikrorégió, melyben a tagtelepüléseknek is volt lehetősége a bemutatkozásra. 

• Csabaszabadi és Hradište testvértelepülések delegációi munkaértekezletet 

tartottak a szlovákiai Cinobaňa településen megrendezett Hornohradi 

mikrorégió által szervezett kolbászfesztiválon. A Hradišťei települést Pavol 

Lašák polgármester és Peter Katona, a PreHradište egyesület elnöke, 

Csabaszabadi községet Szeverényi Attiláné polgármester, Kesjárné Erős 

Erzsébet a Csabaszabadiért Egyesület elnöke, továbbá Zubánné Kocsis Margit 

és Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat tagjai képviselték. A 

munkamegbeszéléseken a települések képviselői a 2018- évi programjaikat 

egyeztették. 

• Zubánné Kocsis Margit részt vett az Országos szlovák Önkormányzat 

rendezésében Mezőberényben megtartott „Protestáns közösségek Délkelet-

Magyarországon” című szimpóziumon, amely a reformáció 500, valamint a 

csehszlovák-magyar lakosságcsere 70. évfordulója alkalmából került 

megtartásra. 

• Pályázatot nyújtottunk be az EMMI-hez, a nemzetiégi pályázati kiírás 

kulturális program kategóriájában 
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• Delegációnk részt vett a Telekgerendási Szlovák Önkormányzat és a Borouka 

Pávakör által megrendezett a Kukorica Fesztiválon, Telekgerendáson. A 

kulturális műsorban fellépett Csicsely Noémi és Danczik Csilla citerával és 

énekkel.  

• Kesjár Daniella megnyerte az EMMI nemzetiségi tanulmányi ösztöndíját, 

melynek megnyeréséhez és folyósításához jó tanulmányi eredmények, 

versenyeken szereplés, valamint a nemzetiségi közösségben végzett 

tevékenység szükséges. 

• Ebben az évben 21. alkalommal rendezték meg Békéscsabán a Csabai 

Kolbászfesztivált. A mostani alkalommal vendégeink voltak a szlovákiai 

Spišská Nová Ves településről érkezett Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, 

akikkel közösen készítettük a kolbászt. 

A látogatás jó alkalmat teremtett arra, hogy a vendégek megismerkedjenek 

Békéscsaba várossal, a Szlovák Kultúra Házával, illetve a környező szlovák 

településekkel: Telekgerendás és Csabaszabadi. 

A vendégek találkoztak a telekgerendási és csabaszabadi szlovák közösségek 

vezetőivel, illetve a polgárőrség vezetőivel, akikkel a jövőbeni 

együttműködésről folytattak megbeszéléseket. 

• A Jaminai Evangélikus Egyház részére átadásra került a támogatás 

• Megtartottuk a közmeghallgatást 

• Cégkapu regisztráció bejegyzéséről megérkezett a visszaigazolás 

• Részt vettem a Békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégium beiskolázási nyílt napján 

• Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

138/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök értékelését a nyári 

programokról elfogadja. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

139/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gerendási  

Szlovák bálon delegációval részt vesz. A részvételi díjra, valamint a delegáció 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:  2017. november 19.  

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

 

140/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja Csabaszabadi 

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

több párhuzamos rendezvény miatt nem tudunk részt venni. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges teendők elvégzésére. 

Határidő:  2017. november 30 

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

 

141/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy delegációja részt 

vesz a kondorosi Szlovák Nap rendezvényen. A részvételi díjra, valamint a delegáció 

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

támogatás terhére.  

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

Határidő:  2017. december 15. 

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

 

142/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kisebbségek 

Napja  - karácsonyi játszóház rendezvényt 2017. december 23-án tartja meg. A rendezvényre 

20.000.-Ft felhasználását jóváhagyja a feladatalapú támogatás terhére. 

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

Határidő:  2017. december 23.  

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

 

143/2017. (XI.15.) 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:  2017. december 27. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

144/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. 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 27. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
 

145/2017. (XI.15.) 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 rendezvényen, és azt támogatja.  

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

Határidő:  2017. december 24. 

Felelős:     Kesjár Mátyás 
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146/2017. (XI.15.) 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 2017. december 23-i Kisebbségek 

napja – karácsonyi játszóház rendezvény keretén belül. 

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

Határidő:  2017. december 23. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

147/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az ifjú tűzoltók támogatására 

hozott  határozatra az elszámolását elfogadja. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 
 

148/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberényben 

megtartott „Protestáns közösségek Délkelet-Magyarországon” című utazáshoz a gépkocsik 

költségét az önkormányzat kifizeti 3.000.-Ft értékben a feladatalapú támogatás terhére.  

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

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

 

149/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az elnök 

tájékoztatóját a Békés Megyei Rendőrkapitány az egyeztető fórumán történt részvételről. A 

fórumra a Békéscsabai Rendőrkapitányághoz tartozó települések polgármesterei, a polgárőr 

egyesületek elnökei és a nemzetiségi önkormányzatok elnökei kaptak meghívást. 

Határidő:  azonnal. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

150/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzetiségi 

pályázat beadásához szükséges 3.000.-Ft pályázati díjat a működési támogatás terhére 

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

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

 

151/2017. (XI.15.) 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: feladatalapú támogatás terhére 

Határidő:   2017. december 31. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
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152/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a rendezvények 

hátterének magasabb szintű biztosításához - mosdók kialakításához - mobil raktárt – konténert 

- vásárol. Felhasználható keretösszeg: 280.000.- Ft, a működési és a feladatalapú támogatások 

terhére. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt a határozattal kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő:   2017. december 31. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

153/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordul 

Csabaszabadi Község Önkormányzatához, hogy a felújítandó települési táblán a feliratok 

magyar szöveg mellett szlovák nyelven is jelenjenek meg.  

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

Határidő:  2017. november 30 

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

 

154/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordul 

Csabaszabadi Község Önkormányzatához, hogy az emlékpark felújítási munkálatainál vegye 

figyelembe  a szlovák emlékkő, illetve emlékhely felújítását is.  

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

Határidő:  2017. november 30 

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

 

155/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018 évi 

falinaptárt készíttet, melyen a 2017 év rendezvények képei is szerepelnek. A falinaptárral cél 

az önkormányzat és a végzett tevékenység szélesebb körű népszerűsítése.  

Felhasználható összeg: 40.000.- Ft a feladatalapú támogatások terhére. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt a határozattal kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő:   2017. december 31. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

156/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. I-III. negyedévi 

költségvetési beszámolóját 2.535.315.-Ft bevétellel és 1.849.546.-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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157/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése 

módosítását. 2.685.289.-Ft bevétellel, és 2.685.289.-Ft.-Ft kiadással - előterjesztés szerint – 

elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal  

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
 

158/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatási 

kérelemmel fordul az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil 

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársághoz. A támogatás kérés célja a 

Csabaszabadi, Mező utca 22. szám alatti ingatlan - Szlovák Kulturális Ház -felújítása, illetve 

ehhez kapcsolódó kulturális tér kialakítása.  

E pályázat sikeressége esetén a továbbiakban is a szlovák közösségi tér funkcióinak 

betöltésére – kulturális programok, istentisztetek tartása, helytörténeti kiállítás őrzése - lenne a 

feladata a felújított épületnek és a kialakított kulturális térnek. 

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

Határidő:  2017. november 30 

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 
 

159/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018 évbe is 

megvásárol 10 db Náš kalendárt ezzel is hozzájárul a magyarországi szlovákok kultúrájának 

jobb megismertetéséhez, és anyanyelvének ápolásához a település szlovák közösségében. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

160/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 2018 évre is előfizeti a 6 

db. Ľudové noviny szlovák hetilapot ezzel is hozzájárulva a magyarországi szlovákok 

kultúrájának jobb megismertetéséhez, és anyanyelvének ápolásához a település szlovák 

közösségében.  

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

161/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018 évbe is 

megvásárol 20 db Čabiansky kalendárt, ezzel is hozzájárul a Dél-alföldi szlovákok 

kultúrájának jobb megismertetéséhez, és anyanyelvének ápolásához a település szlovák 

közösségében. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 
 



__________________________________________________________________________________ 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2017. november 15-i ülésének határozatai                           8/10 

 

162/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete megkereséssel fordul a 

Csabaszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, és a település jegyzője felé, az 

önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata, szükség szerint 

módosítása miatt. 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

163/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete megkereséssel fordul a 

Csabaszabadiért Egyesület felé, az együttműködési megállapodás felülvizsgálata, szükség 

szerint módosítása miatt. 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

164/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete megkereséssel fordul a 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület felé, az együttműködési megállapodás felülvizsgálata, 

szükség szerint módosítása miatt. 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

165/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete megkereséssel fordul a 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat felé, az együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata, szükség szerint módosítása miatt. 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

166/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Szlovák 

Önkormányzat és a Telekgerendási Borouka Pávakör közötti együttműködési megállapodást 

előterjesztés szerint elfogadja. 

Felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

167/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Szlovák Önkormányzat és a Telekgerendási Borouka Pávakör közötti együttműködési 

megállapodás alapján megállapodást köt a 2018.évben Csabaszabadi községben 

megvalósítandó Gyermeknapi program előkészítésére, végrehajtására. 

Felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 
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Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
 

168/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csabaszabadi 

Szlovák Önkormányzat és a Telekgerendási Borouka Pávakör közötti együttműködési 

megállapodás alapján megállapodást köt a 2018.évben a szlovákok 300 éves letelepedésének  

évfordulójára szervezendő Békéscsaba környéki program előkészítésére, megszervezésére és 

lebonyolítására. 

Felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

169/2017. (XI.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 2018 évi munkatervét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

2018. február: 

Napirendi pontok: 

• Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

      Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

• 2018 évi költségvetés elfogadása 

     Előadó: Kesjár Mátyás elnök        

• Tavaszi programok előkészítése 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

• Bejelentések 

 

2018. április: 

Napirendi pontok: 

• Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

     Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

• 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadása 

Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

• 2018 évi költségvetés módosítása 

   Előadó: Kesjár Mátyás elnök        

• Bejelentések 

 

2018. 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 

 

 2018. augusztus: 

Napirendi pontok: 

      1. Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 
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             Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

       2.  2018. I.félévi költségvetési beszámoló elfogadása 

       3.  Őszi programok előkészítése 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

4.  Bejelentések 

Közmeghallgatás 

 

2018. október: 

Napirendi pontok: 

• Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

           Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

• Nyári programok értékelése 

           Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

• Téli programok 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

• Bejelentések 

 

2018. december: 

Napirendi pontok: 

• Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

• 2018. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló 

 Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

        3. 2018. évi munkaterv elfogadása 

Kesjár Mátyás elnök 

                    4. Bejelentések 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

170/2017. (XI.15.) 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 2017.évi 

költségvetés előirányzatának alapulvételével folytatólagosan a 2018 évi költségvetési 

határozat meghozataláig teljesítse. 

Határidő: 2018 évi költségvetési határozat hatálybalépése 

Felelős:  Kesjár Mátyás elnök 

 


