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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2018. február 6-i határozatai 
 

 

 

 

1/2018. (II.06.) 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 

 

2/2018. (II.06.) 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 

 

3/2018. (II.06.) 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. 2018 évi költségvetés elfogadása 

     Előadó: Kesjár Mátyás elnök        

3. Tavaszi programok előkészítése 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

4. Bejelentések 

• Együttműködési megállapodások  

• Kultúrházak éjjel – nappal rendezvény 

• Internet előfizetés 

• Internet használat biztosítása 

• Eszközhasználat 

• Körzethatárok tervezetéhez egyetértés megadása 

• Ľudové noviny előfizetés 

• Čabiansky kalendár vásárlás 

• L’udové noviny szlovák nyelvű újság szétosztása 

• Náš kalendar nyilvános elhelyezése 

• Čabiansky kalendár nyilvános elhelyezése 

• Szlovák nyelvű táblák 

• Bélyegzők készítése 

• Békéscsabai Szlovák Bál 

• Pályázat támogatása  

• Za Slovákov v Čabasabady díjra pályázat kiírása 

• Csabaszabadi településen működő civil szervezetek működési és 

céltámogatására pályázat kiírása 

• Kiállításhoz paraván vásárlás 

• Békés Megyei Szlovák Önkormányzat fóruma 
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• Csabaszabadiról szóló könyvben szlovák nyelvű oldalak 

megjelentetésének kérése 

• Településrendezési terv 

• Múltidéző II. 

• Pályázat ismételt benyújtása az EMMI-hez 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

4/2018. (II.06.) 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 

• A településről gyerekek idén is részt vettek a Jaminai Evangélikus Egyház 

betlehemi játékában 

• Megtartásra került a Kisebbségek Napja és a Karácsonyi Játszóház program 

• Átadásra került Békéscsabai Evangélikus Egyházközösség Jaminiai 

templomfelújításhoz a támogatás 

• Elkészült a 2018 évi falinaptár 

• A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete által szervezett „Szlovákok 

Kanadában” előadáson részt vettünk 

• Részt vettünk a Békés Megyei Önkormányzat alelnökének fogadóóráján 

• A Szlovák Unió által „Mi vár ránk az országgyűlési választásokig?” címmel 

szervezett, Paulik Antal, az Országos Szlovák Önkormányzat kabinet vezetője 

által tartott tájékoztatón részt vettem 

• „Elődeinkre emlékezve” címmel pályázat került beadásra az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelőhöz a nemzetiségi támogatások kulturális pályázat 

kategóriájában, és 200.000.-Ft-ot nyertünk a programra 

• Elszámoltunk a 2016 évi feladatalapú, és a 2017 évi működési támogatással, 

valamint folyamatban van a 2017 évi feladatalapú támogatás elszámolása 

• A Kultúrházak éjjel – nappal rendezvény keretében 3 napos program 

valósítottunk meg szervezésünkben: első nap Múltidéző, a település önállóvá 

válása előtti idők - kiállítás, vetítés, beszámolók -  második nap a polgárőröké 

volt, harmadik nap: istentisztelet, kicsit szebben, kicsit jobban szlovákul és 

farsangi játszóház került megrendezésre. 

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

• Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

5/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 20189. évi költségvetését 

782.000.-Ft bevétellel, és 782.000.-Ft kiadással – előterjesztés szerint – elfogadja. 

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

Határidő:  2018. február 28. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 
 

 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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6/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete tavaszi programjait az alábbiak 

szerint fogadja el: 

Március 15:                             Megemlékezés                         

Március 31:                             Húsvéti játszóház  

Április :                                   Múltidéző II.                                     

Május:                                     Szlovákiai ifjúsági konferencia Zvolenba 

Május 25-27:                           Szlovákiai program (3 napos) tűzoltó verseny - gyermek   

                                                program Spiská Nová Ves 

Június 2-3:                               Békéscsaba – Arad – Békéscsaba szupermataron  

Június 9  .                                Gyermeknap – majális 

Határidő:  2018. június 10.  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 
7/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületével 2014.augusztus 7-én, a 72/2014. (VIII.07.) SZKT 

határozattal elfogadott együttműködési megállapodást hatályában fenntartja.  

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

Határidő:  2018. február  20. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

8/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Román 

Nemzetiségi Önkormányzattal 2013.augusztus 8-án, 79/2013. (VIII.08.) SZKT határozattal 

elfogadott együttműködési megállapodást hatályában fenntartja.  

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

Határidő:  2018.február  20. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

9/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Egyesülettel 

2012. május 17-én, 55/2012.(V.17.) SZKT határozattal elfogadott, és 2017. május 3-án az 

53/2017.(V.03.) SZKT határozattal kiegészített együttműködési megállapodást hatályában 

fenntartja.  

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

Határidő:  2018. február  20. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

10/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Polgárőr 

Egyesülettel 2012. május 17-én, 56/2012.(V.17.) SZKT határozattal elfogadott, és 2017. 

május 3-án az 55/2017.(V.03.) SZKT határozattal kiegészített együttműködési megállapodást 

hatályában fenntartja.  

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

Határidő:  2018. február  20. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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11/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Telekgerendási Borouka 

Pávakörrel 2017. november 15-én, 166/2017.(XI.15.) SZKT határozattal elfogadott 

együttműködési megállapodást hatályában fenntartja.  

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

Határidő:  2018. február  20. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

12/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Kultúrházak éjjel nappal 

rendezvényre 5.000.-Ft felhasználását jóváhagyja a működési támogatás terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

13/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adminisztrációs 

feladatok hatékonyabb végzése miatt 2018 évben is előfizeti a mobil internetet.  

Internet költség fedezete: 2018 évi működési támogatás. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

14/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az 

esélyegyenlőség biztosítása miatt – 2018 évben is előfizeti az internetet a Mező u.22. szám 

alatti székhelyen.  

Internet költség fedezete: 2018 évi működési támogatás. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

15/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is biztosítja a kiegészített 

együttműködési megállapodás alapján a Csabaszabadiért Egyesület részére az internet 

használatot. 

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

Határidő:  folyamatos. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

16/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is biztosítja a kiegészített 

együttműködési megállapodás alapján a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület részére az 

internet használatot. 

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

Határidő:  folyamatos. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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17/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

eszközeit – sörasztal, sátor, üst stb – a település lakosain kívül előzetes egyeztetés alapján az 

önkormányzattal együttműködő civil szervezetek továbbra is ingyenesen igénybe vehetik. 

A Képviselő testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok elvégzésre. 

Határidő: folyamatos. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

18/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai körzethatárokat 

tudomásul veszi, egyben kéri, hogy a jogszabályi előírások figyelembe vételével a körzeti 

iskolában történjen szlovák nyelvoktatás is. 

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

Határidő:  azonnal. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

19/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 6 db. Ľudové noviny szlovák 

hetilapot fizetett elő 2018 évre 44.000.-Ft értékben a működési támogatás terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  azonnal. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

20/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 20 db Čabiansky vásárolt 20.000.-

Ft értékben a működési támogatás terhére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  2018. március 31. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

21/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, megrendelt 6 db. Ľudové 

noviny szlovák hetilap 1-1 példányát kapják a szlovák önkormányzat képviselői és a Slniečko 

– Napocska Dalkör vezetője. A fennmaradt példányok pedig az alábbi nyilvános helyeken 

lesznek elérhetők: Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat székhelye - szlovák sarok -, és a 

településen működő fiókkönyvtár. Az újságok nyilvános helyen történő elhelyezése a 

magyarországi szlovákok kultúrájának jobb megismertetését, és anyanyelvének ápolását 

szolgálja a település szlovák közösségében. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

22/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolt Náš 

kalendar-okat az alábbi nyilvános helyekre juttatja el: Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

székhelye – szlovák sarok -, Csabaszabadi Községi Önkormányzat székhelye, és a településen 

működő fiókkönyvtár. A kalendár nyilvános helyen történő elhelyezése a magyarországi 

szlovákok kultúrájának jobb megismertetését, és anyanyelvének ápolását szolgálja a település 

szlovák közösségében. 
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A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  2018. február 20. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

23/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolt 

Čabiansky kalendár-okat az alábbi nyilvános helyekre juttatja el: Csabaszabadi Szlovák 

Önkormányzat székhelye – szlovák sarok -, Csabaszabadi Községi Önkormányzat székhelye, 

és a településen működő fiókkönyvtár. A kalendár nyilvános helyen történő elhelyezése a 

magyarországi szlovákok kultúrájának jobb megismertetését, és anyanyelvének ápolását 

szolgálja a település szlovák közösségében. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  2018. március 31. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

24/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

település táblák jó állapota nem indokolja a táblák cseréjét. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

25/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

magyar  nyelvű utcanév táblák jó állapota nem indokolja a táblák cseréjét. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

26/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

lévő szlovák- magyar nyelvű táblák jó állapota nem indokolja a táblák cseréjét. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

27/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

magyar nyelvű házszámtáblák jó állapota nem indokolja a táblák cseréjét. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

28/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adminisztrációs 

feladatok hatékonyabb végzése céljából 2.db. bélyegzőre új feliratot készíttet 3.000.-Ft 

értékben, a működési támogatás terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 

Határidő: 2018. május 1. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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29/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csabai Szlovákok 

Szervezete által rendezett Szlovák Bálon delegációja részt vesz. A részvétel költségeire 

10.000.-Ft felhasználását engedélyezi a működési támogatások terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 

Határidő: 2018. február 25. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

30/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Szlovák 

Önkormányzathoz pályázó Csabaszabadiért Egyesület pályázatát támogatja. A képviselő-

testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

31/2018. (II.06.) 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:  határozat szerint 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

32/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki Csabaszabadi 

községben működő civil szervezetek számára, akik a szlovák hagyományok őrzését, ápolását 

végzik, illetve az ilyen programok megvalósítását segítik. 

Pályázni működési költségre, illetve konkrét programokkal lehet.  

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázat beadási határideje: 2018. március 30-a. 

A pályázatokat a Csabaszabadi, Mező utca 22. szám címre címezve kell benyújtani. 

A pályázatokat a képviselő-testület 2018. április 3o-ig elbírálja. 

Határidő:  2018.április 30.  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

33/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

megrendezéséhez paravánt vásárol 40.000.-Ft értékben a működési támogatás terhére. 

A Képviselő-testület a paraván megvásárlásával megbízza az elnököt. 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

34/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Szlovák Önkormányzat Mezőberényben, 2018. február 28-án tartandó fórumán részt vesz. 

A részvétel költségére 5.000.-Ft felhasználását jóváhagyja a működési támogatás terhére. 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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35/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordul a 

Csabaszabadi Község Önkormányzata felé, hogy a Csabaszabadiról megjelentetendő 

könyvben néhány oldal szlovák nyelven is szerepelje. 

A Képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a kérésről az érintettet értesítse, illetve 

szükség szerint működjön együtt a települési önkormányzattal. 

Határidő: 2018. augusztus 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

36/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi rendezési 

tervével kapcsolatosan a következő észrevételt teszi: 

• A térképeken a hatályos utca elnevezéséket kellene feltüntetni, 

melyet magyarul és szlovákul is kérjük feltünteni. 

• Urnafal elhelyezését javasoljuk betervezni. Javaslatunk: az Apácai 

út Csanádapáca felőli végénél, vagy a Gerendási út és a Fő utca 

folytatásában a földút melletti területen. 

Határidő: 2018. augusztus 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

37/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a település 25 éves fennállásáról 

Múltidéző II. kiállítást szervez. A kiállítás szervezése Csabaszabadi Község 

Önkormányzatával közösen kerül megvalósítására. 

Határidő: 2018. május 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

38/2018. (II.06.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Mező utca 22. szám alatti Szlovák Közösségi Ház és közösségi tér kialakítására vonatkozóan 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Társadalmi kapcsolatok 

Államtitkárságára pályázatot ad be. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a pályázat beadására az elnököt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 


