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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2018. június 14-i határozatai 
 

 

 

 

83/2018. (VI.14.) 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 

 

 

84/2018. (VI.14.) 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 

 

 

85/2018. (VI.14.) 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: 

1.      Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

         Előadó: Kesjár Mátyás elnök        

2.      Bejelentések 

• Együttműködési megállapodás Csabacsüd 

• Bélyegzőkészítés 

• Gyereknap beszámoló és elszámolás 

• Szlovák tábor. 

• Újságcikk 

• Emlékfal – téglák  

• Volt wc raktárrá átalakítás. Raktár áthelyezés 

• Raktár áthelyezés 

• Csabaszabadi könyv támogatása 

• Székház kiürítés építési munkák számára. 

• harangláb építéssel kapcsolatos döntések: 

o faanyag 

o harang 

o fafaragó munkák  

o kőburkolat 

• Hradištei vendégek fogadása. 

• Országos Szlovák Napi program 

• Almanapi program 

• Szlovákiai program augusztus 31 – szeptember 02 
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• Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának 

elfogadásával kapcsolatos pontosítás, képviselő-testület általi 

megtárgyalása 

• MASZFISZ kezdeményezésének támogatása. 

• Költségvetés módosítása 

Zárt ülés: 

1.                  Za Slovákov v Čabasabady díjak odaítéléséről döntés. 

2.                  Mező utca 22 szám alatti beszerzésről döntés. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

86/2018. (VI.14.) 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 Dél-Alföldi Szlovákok Kulturális Találkozóján Tótkomlóson részt vettünk, a 

főzőversenyen egy szabadis gyerekcsapat is főzött. 

• Részt vettünk a Jaminai Evangélikus templom újraszentelésén 

• A 61/2018. (IV.23.) SZKT határozat alapján átutaltuk a kiegészítő 

megállapodásra meghatározott összeg részét a Csabaszabadiért Egyesületnek 

• A 62/2018. (IV.23.) SZKT határozat alapján átutaltuk a kiegészítő 

megállapodásra meghatározott összeg részét a Csabaszabadiért Polgárőr 

Egyesületnek 

• A Csabaszabadiban megrendezett keresztény polgármesterek találkozóján 

projektoros kivetítés keretében mutattam be a település történetét, és ebből az 

alkalomból kiállítás is nyílt a településről 

• A 81/2018. (IV.23.) SZKT határozat alapján megrendelésre került a harang 

• Kesjár Daniella és Szarvas Lea részt vett, és előadást tartott a Garabonciás 

Napok-ról, a Heuréka ifjúsági konferenciáján Zvolenben 

• Kesjár Daniella az Ostra Luka-i rendezvény délelőtti és délutáni programján 

citerával lépett fel 

• Lezajlott az ifjú tűzoltók versenye a szlovákiai Spiska Nová Ves településen. A 

kiutazó gyerekek mellé a 70/2018. (IV.23.) SZKT határozat alapján tolmácsot 

biztosítottunk. 

• A szlovákiai tűzoltó versenyre történő kiutazáshoz egy gépkocsi költségét 

kifizettük a 70/2018. (IV.23.) SZKT határozat alapján 

• A Csabaszabadiban felállított Tanyai Tanítók emlékfalához látogattak ki a 

békéscsabai Lencsési Közösségi Ház Természetjáró Klub tagjai, hogy 

megemlékezzenek egykor Békéscsaba tanyavilágában – (Ide tartoztak a 

Békéscsabai tanyavilág mellett: 1924-ig Gerendás, 1950-ig Kétsoprony és 

Telekgerendás és 1993-ig Csabaszabadi községek területén lévő tanyavilág 

iskolái) - lévő tanyai iskolák volt pedagógusaira. A megemlékezés keretében 

Zsibrita Mária a klub vezetője, Somogyi Józsefné és én idéztük fel a tanyai 

iskolák történetét és működését, és az emlékfal felállításának körülményeit.  
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• A Békéscsaba – Arad – Békéscsaba Szupermaraton a település lakói számára is 

látványosságot jelentett, többen szurkoltak a résztvevőknek, a gyerekek a 

segédkezésbe is bekapcsolódtak. A 72/2018. (IV.23.) SZKT határozat alapján a 

frissítő helyhez sátrat biztosítottunk a települési önkormányzat részére 

• A Csabaszabadiért Egyesülettel közösen megrendezésre került a Gyermeknap, 

melyre ismét kilátogattak a békéscsabai szlovák iskola diákjai is  

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

• Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés 

• 182.600.-Ft-tal emelkedett a nemzetiségi önkormányzatok működési 

támogatása az EMMI rendelete alapján, így a II. félévi támogatás 573.600.-Ft, 

mely június 13-án megérkezett az önkormányzat számára. 

• A feladatalapú támogatás 2. része megérkezett az önkormányzat számlájára 

• Köszönő levél érkezett a szlovák iskolától a gyermeknapi programért 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

87/2018. (VI.14.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Szlovák Önkormányzat 

Csabacsűd-el kötendő együttműködési megállapodást – előterjesztés szerint - elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő:   2018.augusztus 31. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

88/2018. (VI.14.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új bélyegző árát, 

10.000.-Ft-ot kifizeti a működési támogatás terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 

Határidő:  2018. június 15. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

89/2018. (VI.14.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeknap program 

beszámolóját, és elszámolását elfogadja. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

90/2018. (VI.14.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Szlovák Önkormányzat által szervezett szlovák hagyományőrző táboron résztvevő 2 gyerek 

oda és visszautazáshoz a gépkocsi költségét kifizeti 10.000.-Ft értékben a 2018 évi 

feladatalapú támogatások terhére. 

 A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2018. július 22. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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91/2018. (VI.14.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

programról tudósítást jelentet meg a Csabai Aktuálisban 60.000.-Ft összegig a 2018. évi 

feladatalapú támogatás terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

92/2018. (VI.14.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Mező utca 22. 

számú épület részleges felújítása és közösségi terének kialakítása érdekében tett felajánlások 

megerősítésére emlékfalat kíván létrehozni. Megbízza az elnököt ennek kidolgozására, és a 

javaslat képviselő-testület elé történő terjesztésére. 

Határidő:  2018. szeptember 15. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

93/2018. (VI.14.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Mező utca 22. 

számú épület részleges felújítása és közösségi terének kialakítása miatt szükségessé válik a 

mobil raktár áttelepítése, illetve a építési munkákat követően a mobil vasvázas WC átalakítása 

raktárrá. A képviselő-testület e feladatok ellátására 20.000.-Ft-ot biztosít a 2018. évi 

működési támogatások terhére.  

Határidő:  2018. szeptember 15. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

94/2018. (VI.14.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

történetét bemutató könyv kiadását 150.000.-ft-al támogatja a 2018 évi feladatalapú 

támogatások terhére. A Képviselő-testület megbízza az elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2018. augusztus 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

95/2018. (VI.14.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Mező utca 22. 

számú épület részleges felújítása és közösségi terének kialakítása érdekében 2018 augusztus 

15-ig munkaterületként átadja a Mező utca 22. szám alatti épületet. Az épület kiürítésével 

kapcsolatos költségeket 20.000.-Ft összegben biztosítja a 2018. évi működési támogatások 

terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2018. augusztus 15. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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96/2018. (VI.14.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Mező utca 22. 

szám harangláb kialakítási munkákkal kapcsolatos költségekre 500.000.-Ft felhasználását 

jóváhagyja a Mező utca 22. épület részleges felújítása és közösségi terének kialakítása 

támogatás  terhére a következők szerint. 

• Harang vásárlás:  145.000.-Ft 

• Faanyag vásárlás:    60.000.-Ft 

• Harangláb fafaragómunkái:     50.000.-Ft 

• Kőburkolat vásárlása:    165.000.-Ft 

• Egyéb munkák:     80.000.-Ft 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2018. november 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 
 

97/2018. (VI.14.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Szlovák Napon részt 

vevő Hradištei delegáció programjának kialakítására, ellátására 150.000.-Ft felhasználását 

jóváhagyja a feladatalapú támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2018. július 15. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

98/2018. (VI.14.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete Békéscsabán megtartandó 

Országos Szlovák Napon a Csabaszabadi szlovák közösség részvételét támogatja és a 

részvétellel kapcsolatos költségekre 50.000.-Ft felhasználását jóváhagyja a feladatalapú 

támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2018.július 15. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

99/2018. (VI.14.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok 

előzetesprogramját elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2018. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

100/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen 

részt vevő Hradištei delegáció ellátására 20.000.-Ft felhasználását jóváhagyja a feladatalapú 

támogatás terhére. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2018. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

101/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen 

almalekvár készítésére 50 kg. almát vásárol 25.000.-Ft értékben a feladatalapú támogatás 

terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2018. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

102/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen 

„Mamička kuhiňa” hagyományos szlovák ételek készítésére 70.000.-Ft felhasználását 

jóváhagyja a feladatalapú támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2018. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

103/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok 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. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

104/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

szlovákiai Hradište településen megrendezésre kerülő programon augusztus 31- szeptember 2 

között. 

A program költségeire a nemzetiségi pályázaton nyert összegen felül az önkormányzat 

200.000.-forintot biztosít a feladatalapú támogatás terhére. Az önkormányzat által biztosított 

összeg utazási, szállás és kiállítással kapcsolatos költségekre használható fel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 
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105/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 46/2018.(III.20.) 

SZKT határozatát téves megnevezés miatt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős Kesjár Mátyás elnök 

 

 

106/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testületének beszerzési szabályzatát – 

előterjesztés melléklete szerint, az eredeti hatályosságot helyben hagyva – elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

107/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. év március hó 20. napja 

és a 2018. június hó 14. napja közötti időszakban lefolytatott beszerzési eljárások tekintetében 

a beszerzési szabályzat hatályosságát fenntartja. 

Határidő:  2018. június 14. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

108/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

módosítását. 19.409.572.-Ft bevétellel, 19.409.572.-Ft kiadással - előterjesztés szerint – 

elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal  

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 


