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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2018. április 23-i határozatai 
 

 

54/2018. (IV.23.) 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 

 

 

55/2018. (IV.23.) 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 

 

 

56/2018. (IV.23.) 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. 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadása 

Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

3. 2018 évi költségvetés módosítása 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök    

4. Bejelentések 

• Együttműködési megállapodásokból adódó feladatok, kötelezettségek 

• Áchim rendezvény Budapesten 

• XVIII. Szlovák Tájházvezetők Országos Konferenciája 

• Telekgerendási teadélután 

• Dél-Alföldi Szlovákok Kulturális Találkozója Tótkomlóson 

• Múltidéző II. 

• Szlovákiai ifjúsági konferencia - Zvolen 

• Szlovákiai tűzoltóversenyen – Spišská Nová Ves (Igló) - részvétel 

támogatása 

• Békéscsaba – Arad – Békéscsaba szupermaraton 

• Gyermeknap-majális 

• Evangélikus hittantábor 
• Rendezvények hangosítása 

• Országos Szlovák Nap 

• Harangláb 

• Felhatalmazás beszerzési eljárás végzésére 
Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
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57/2018. (IV.23.) 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 31/2018. (II.06.) SZKT határozatnak megfelelően kiírásra került a pályázat a 

„Za Slovákov v Čabasabady“díjra 

• A 32/2018. (II.06.) SZKT határozatnak megfelelően pályázat került kiírásra a 

Csabaszabadi községben működő civil szervezetek számára, akik a szlovák 

hagyományok őrzését, ápolását végzik, illetve az ilyen programok 

megvalósítását segítik 

• A 179/2017. (XII.20.) SZKT határozatnak megfelelően kialakításra került a 

szlovák olvasó sarok  

• A 180/2017. (XII.20.) SZKT határozatnak megfelelően kialakításra került a 

kiadvány sarok 

• A Mátyás király emlékév Békés megyében rendezvény március 22-én 

Csabaszabadiban folytatódott. Az Általános Humán Központban megtartott 

programot Szeverényi Attiláné Csabaszabadi község polgármestere nyitotta 

meg, köszöntötte a rendezvény megszervezőit a Munkácsy Mihály Múzeumot, 

a Jókai Színházat és Csabagyöngye Kulturális Központot hogy megszervezték e 

rendezvényt, és elhozták Csabaszabadiba is. 

• Zubánné Kocsis Margit részt vett a Budapesten megrendezett Áchim 

ünnepségen 

• Megérkezett a nemzetiségi kulturális pályázaton nyert támogatás a szlovákiai 

programhoz 

• A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat és a Csabaszabadiért Egyesület 

szervezésében került megrendezésre a Húsvéti játszóház a Szlovák közösségi 

házban és a Beliczey téren. A legnépszerűbb most is a tojásvadászat volt. 

• A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat a Békéscsabai Evangélikus 

Egyházközösség Jaminiai templomfelújításhoz nyújtott támogatás - 182/2017. 

(XII.20.) SZKT határozat – emlékére egy feliratos égetett tetőcserepet kapott 

• Kesjár Daniella énekelt az ifjúsági zenekarral a Jaminai Evangélikus Egyház 

húsvéti istentiszteletén, valamint a konfirmáció alkalmával  

• Aláírtam a támogatási szerződést a „Szlovák közösségi ház részleges felújítása, 

környezetének átalakítása” támogatásra 

• Zubánné Kocsi Margit részt vett a Szlovákok Kulturális Intézete XVIII. 

Szlovák Tájházvezetők Országos Konferenciáján Kiskörösön 

• Részt vettem a telekgerendási szlovák önkormányzat és a Borouka Pávakör 

közös rendezvényén, a XII. teadélutánon  

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

• Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés 

• Mai napon megérkezett a támogatás a „Szlovák közösségi ház részleges 

felújítása, környezetének átalakítása” program megvalósítására 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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58/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési 

beszámolóját a 119.952.-Ft 2016 évi pénzmaradvány felhasználásával 2.570.382.-Ft 

bevétellel, 2.644.058.-Ft kiadással, 46.276.- Ft pénzmaradvánnyal - előterjesztés szerint – 

elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

59/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017 évi 

pénzmaradványát, 46.276.-Ft-ot a rendezvények költségeinél használja fel. 

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

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

60/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetése 

módosítását. 19.226.972.-Ft bevétellel, 19.226.972.-Ft kiadással - előterjesztés szerint – 

elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal  

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

61/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Csabaszabadiért Egyesülettel kötött kiegészítő feladatellátási megállapodás alapján a 

feladatellátáshoz bruttó 250.000.-Ft-ot biztosít a feladatalapú támogatás terhére. 

A kifizetés 2018 május, illetve 2018 augusztus hónapban esedékes, kiállított számla 

ellenében.  

A Képviselő testület felhatalmazza az elnököt határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

végrehajtására. 

Határidő:  2018. augusztus 31. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

62/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesülettel kötött kiegészítő feladatellátási megállapodás alapján a 

feladatellátáshoz bruttó 200.000.-Ft-ot biztosít a feladatalapú támogatás terhére. 

A kifizetés 2018 május, illetve 2018 augusztus hónapban esedékes, kiállított számla 

ellenében.  

A Képviselő testület felhatalmazza az elnökhelyettest határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2018. augusztus 31. 

Felelős:    Gajdács György elnökhelyettes 
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63/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesten Áchim L. András 

emlékére megtartott rendezvényen a Csabaszabadi Szlovák közösséget képviselő Zubánné 

Kocsis Margit költségeihez 2.000.-Ft-ot biztosít a pénzmaradvány terhére. 

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

elvégzésére. 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

64/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskörösön  megtartásra került  

XVIII. Szlovák Tájházvezetők Országos Konferencián  részt vett Zubánné Kocsis Margit 

költségeihez 2.000.-Ft-ot biztosít a pénzmaradvány terhére. 

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

elvégzésére. 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

65/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Telekgerendási XII. Teadélután 

rendezvényen történő részvételhez 6.000.- Ft felhasználását jóváhagyja a pénzmaradvány 

terhére. 

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

elvégzésére. 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

66/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

megrendezendő Dél-Alföldi Szlovákok Kulturális Találkozóján delegációval részt vesz. A 

részvételhez 6.000.- Ft felhasználását jóváhagyja a pénzmaradvány terhére. 

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

elvégzésére. 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

67/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Község Önkormányzatával közösen megrendezi a „Múltidéző II” rendezvényt, a település 

önállóvá válásának 25.évfordulója alkalmából tervezett rendezvényfolyam keretében. A 

képviselő-testület a rendezvény költségeire 10.000.-Ft felhasználását jóváhagyja a 

pénzmaradvány terhére.   

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2018. május 30. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 



__________________________________________________________________________________ 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2018. április 23-i ülésének határozatai                                 5/7 

 

68/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Zvolenben tartandó Heuréka ifjúsági konferenciára kiutazó fiatalok ki-és visszautazásához 

egy gépkocsi költségét az önkormányzat kifizeti 40.000.-Ft értékben a 2018 évi feladatalapú 

támogatások terhére. A képviselő-testület felhatalmazza az elnökhelyettest a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2018. május 30. 

Felelős: Gajdács György elnökhelyettes 

 

69/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Zvolenben tartandó Heuréka ifjúsági konferenciához kapcsolódó rendezvényen „Szabadi 

ízek” programmal részt vesz. A részvétel költségeihez 10.000.-Ft-ot biztosít a pénzmaradvány 

terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza az elnökhelyettest a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2018. május 30. 

Felelős: Gajdács György elnökhelyettes 

 

70/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Csabaszabadiért 

Polgárőr Egyesület részvételét a szlovákiai  Spišská Nová Ves (Igló) településen 

megrendezendő ifjú tűzoltók versenyén, illetve a programhoz tolmácsolást biztosít.  

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

elvégzésére. 

Határidő: 2018. május 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

71/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a szlovákiai  Spišská Nová Ves 

(Igló) településen megrendezendő ifjú tűzoltók versenyére történő utazáshoz egy gépkocsi 

költségét kifizeti a  40.000.-Ft összegben a 2018 évi feladatalapú támogatások terhére. 

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

elvégzésére. 

Határidő: 2018. május 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

72/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a megkötött együttműködési 

megállapodás alapján egy db party sátort biztosít a községi önkormányzat számára a 

Békéscsaba – Arad - Békéscsaba szupermaratón lebonyolításához. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtására. 

Határidő:    2018. június 3. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 
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73/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően meghívja a Csabaszabadi Gyermeknap – és majális programra, - mely 2018. 

június 9-én kerül megrendezésre, - a Békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, 

Óvoda és Kollégium  tanulóit, a rendezvényre történő utazáshoz, és visszautazáshoz egy db 

autóbusz bérlés költségeit vállalja 50.000.-Ft összegben a 2018 évi feladatalapú támogatások 

terhére. 

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

elvégzésére  

Határidő:  2018. június 20. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

74/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Gyermeknap – és 

majális programra, mely 2018. június 9-én kerül megrendezésre, kültéri játékok bérlési 

költségeit vállalja 90.000.-Ft összegben a 2018 évi feladatalapú támogatások terhére. 

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

elvégzésére. 

Határidő: 2018. június 9. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

75/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Gyermeknap – és 

majális program játszóházára 30.000.-Ft-ot biztosít a 2018 évi feladatalapú támogatások 

terhére. 

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

elvégzésére. 

Határidő: 2018. június 9. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

76/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Gyermeknap – és 

majális program „Szabadi ízek” programjára 40.000.-Ft-ot biztosít a 2018 évi feladatalapú 

támogatások terhére. 

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

elvégzésére. 

Határidő: 2017. június 9. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

77/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a jaminai evangélikus napközis 

hittantábor lebonyolításához sátrat és trambulint biztosít igény szerint. 

Határidő:    2018. július 15. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 
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78/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a jaminai evangélikus napközis 

hittantábor lebonyolításához 20.000.-Ft támogatást nyújt a 2018.évi feladatalapú támogatás 

terhére.  

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

Határidő:    2018. július 15 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

79/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

hangosító felszerelést kíván vásárolni 200.000.-Ft összegig a feladatalapú támogatás terhére.  

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

Határidő:   2018. július 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 
80/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Szlovák Naphoz kapcsolódó – a Békéscsaba környéki szlovák településeket bemutató -  

kísérőprogramjában részt vesz. 

Felhatalmazza az elnököt a programmal kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő:   2018. július 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

81/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

elkészítéséhez vásárol egy legalább 10 kg súlyú kisharangot, és a harangláb elkészítésével 

megbízza Szelekovszky László fafaragót. 

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

Határidő:   2018. július 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

82/2018. (IV.23.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, meghatalmazza az 

elnököt, a Csabaszabadi, Mező utca 22 szám alatti Szlovák közösségi ház részleges felújítása, 

környezetének átalakítása pályázat szerinti munkákkal kapcsolatos beszerzési eljárás kiírására 

és lebonyolítására. 

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

Határidő:   2018. július 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 


