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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2018. szeptember 18-i határozatai  
 

 

 

 

133/2018. (IX.18.) 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 

 

 

134/2018. (IX.18.) 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 

 

 

135/2018. (IX.18.) 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.  2018. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása 

       3.  Őszi programok előkészítése 

            Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

3.  Bejelentések 

• „A Gerendási Pusztából Született Község Csabaszabadi” könyv 

• Almanap elszámolása 

• Szlovákiai út elszámolása 

• Mező u.22. alatti épületbe konyha és fürdőszoba kialakítása 

• MASZFISZ támogatás kérése 

• Belsőellenőzrés 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

136/2018. (IX.18.) 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 

• Csabaszabadi község ebben az évben ünnepli önállóságának 25 éves 

évfordulóját, emiatt a 2018. évi rendezvények mindegyike a 25 éves 

évfordulóról is megemlékezik. Nem volt ez másképp az idei almanappi 

programon sem, mely az egykori általános iskola épületében és területén került 

megrendezésre. 
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Az almanapi rendezvény a helyi szlovák közösség hagyományos rendezvénye, 

szlovák programokkal. Ebben az évben is gazdag gasztronómiai és kulturális 

program fogadta a résztvevőket, emellett a gyerekeknek különféle játékok 

kipróbálására volt lehetősége. A rendezvényt Szeverényi Attiláné Csabaszabadi 

község polgármester nyitotta meg, a rendezvény részvevőit Herczeg Tamás 

országgyűlési képviselő köszöntötte, gratulált a 25 éves évfordulóját ünneplő 

községnek, és méltatta a szlovákiai Hradište településsel ápolt több mint két 

évtizedes kapcsolatot. Ezt követően Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák 

Önkormányzat elnöke nyitotta meg Kiss Nikolett amatőr festő kiállítását. 

Elmondta, hogy a szlovák önkormányzat szívesen ad helyet a fiatal 

tehetségeknek bemutatkozására, és azt különösen nagy örömmel teszi, ha 

Csabaszabadihoz kötődő fiatalokról van szó. A település évfordulós 

rendezvényei mindig alkalmat teremtenek arra, hogy hogy a településről 

publikációk jelenjenek meg. Kesjárné Erős Erzsébet a Csabaszabadiért 

Egyesület elnöke bemutatta az erre az alkalomra Csabaszabadiról készült 

képeslapokat, melyek az Emberi Erőforrás Minisztérium és Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő pénzügyi támogatásával készültek. Az almanap kiemelkedő 

eseménye a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat „Za Slovákov v Čabasabady” 

díjak átadása. A díjat magánszemélyek és szervezetek kaphatják, amelyek a 

szlovák közösség munkáját segítik. Ebben az évben az elismerést Ján Melich st. 

kapta Hradište településről, aki a kezdetektől -1995 - fogva segíti a 

csabaszabadi szlovák közösséget, továbbá Hradište önkormányzata, amellyel 

kiváló együttműködés alakult ki, és Csabaszabadi Község Önkormányzata, 

mivel a település most ünnepli önállóságának 25 éves évfordulóját. 

A díjátadásokat követően Pavol Lašák Hradište polgármestere köszönte meg az 

elismerést, és méltatta a két település közötti együttműködést. Zelman Ferenc az 

Országos Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese és a Magyarországi Szlovák 

Szervezetek Uniója elnöke gratulált az elismerésben részesülteknek, kiemelte a 

Csabaszabadi – Hradište települések közötti jó együttműködést. 

A rendezvény kulturális műsorral folytatódott, melyben először Kesjár István 

kártya trükkjeit láthatták az érdeklődők, majd Kesjár Ádám furulya előadása 

következett. A rendezvény legfiatalabb előadója Elekről érkezett, Ficzere 

Fruzsina népdalokat citerázott és énekelt, majd Csicsely Noémi és Danczik 

Csilla citera előadását hallgatta a közönség. A kulturális programban a 

népdalkörök fellépése következett, elsőként a Mezőberényi Szlovák Pávakör 

előadása, majd a kulturális programot a Telekgerendási Borouka Pávakör 

műsora zárta. 

Az almanapon a szervezők két kategóriában hirdettek versenyt, az egyik a süti 

mustra, a másik az almafőző verseny. A 3 tagú zsűri döntése alapján a 

sütimustra győztese Zubánné Kocsis Margit almáskrémes süteménye lett, 

második helyen Varga Edina diós-almás süteménye, a harmadik helyen Gruber 

Margit almáslepény süteménye végzett.  

Az almalekvár főzést a Telekgerendásról érkezett legfiatalabb versenyző Csapo 

Elza és csapata nyerte, a második helyet a Hradištei település csapata, harmadik 

helyet a Telekgerendási Borouka Pávakör csapata érdemelte ki. 

A rendezvényre kilátogatók megkóstolhatták a jellegzetes szlovák ételeket 

Elekről káposztás lángost, Telekgerendásról tarkedlit, Nagybánhegyesről 

birkakáposztát, Mezőberényből mákos gubát, Hradištéből káposztalevest, 

Csabaszabadiból gulyáslevest. A rendezvény különleges étele volt a Csapo 

Daniel által elkészített sültmalac, amely nagy népszerűségnek örvendett. 
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Az egésznapos programon a gyerekeket különféle játékok – ugrálóvár, 

trambulin, óriás csúszda, íjlövészet, arcfestés - várta. 

• A szlovákiai testvértelepülésünk – Hradište – falunapjára autóbusszal 

látogattunk ki, a jelenlévőknek a falunapon Gajdács György sütött palacsintát, 

ezen kívül a három napos út alatt több program, városnézés is volt. 

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

• Előkészítésre került a testületi ülés 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

137/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. I félévi költségvetési 

beszámolóját 19.409.572.-Ft bevétellel és 922.538.-Ft kiadással - előterjesztés szerint – 

elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

138/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Polgárőr Egyesület „Kistelepülésen a biztonságért” rendezvényét szabadtéri játék bérlésével 

támogatja. A felhasználható összeg 40.000.-Ft a feladatalapú támogatás terhére. A képviselő-

testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

végrehajtására. 

Határidő: 2018. szeptember 23. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

139/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Polgárőr Egyesület „Kistelepülésen a biztonságért” rendezvényét „Mamička kuhiňával”                                          

támogatja 35.000.-Ft összegig a feladatalapú támogatás terhére. A képviselő-testület 

felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő: 2018. szeptember 23. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

140/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Haluskafesztiválon  - lehetőség szerint - delegációval részt vesz. Részvétel esetén 10.000.-Ft 

felhasználását engedélyezi a feladatalapú támogatás terhére. A képviselő-testület 

felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő: 2018. október 6. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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141/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Szlovák Napon  - lehetőség szerint - delegációval részt vesz. Részvétel esetén 15.000.-Ft 

felhasználását engedélyezi a feladatalapú támogatás terhére. A képviselő-testület 

felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő: 2018. október 1. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

142/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Kukorica fesztiválon  - lehetőség szerint - delegációval részt vesz. Részvétel esetén 15.000.-Ft 

felhasználását engedélyezi a feladatalapú támogatás terhére. A képviselő-testület 

felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő: 2018. október 20. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

143/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

átadási ünnepségen  - lehetőség szerint - delegációval részt vesz. Részvétel esetén 15.000.-Ft 

felhasználását engedélyezi a feladatalapú támogatás terhére 

Határidő: 2018. október 20. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

144/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Szlovákok Szervezete által rendezendő „Csabai Kolbászolás” rendezvényéhez kérés szerint 

színpadot, sátrakat, valamint sörasztalokat biztosít.  

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő: 2018. október 30. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 
 

145/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Kolbászfesztiválon való részvétel, és a szlovákiai delegáció költségeire 100.000.-Ft 

felhasználását irányozza elő a feladatalapú támogatás terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő: 2018. október 30. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 
 

146/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Mező utca 22. alatti székház felújítási munkálatainak befejezéséig – mivel az épület ez idő 

alatt istentiszteletek tartására nem alkalmas – a havi istentiszteletek látogatására a Békéscsaba 
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jaminai   evangélikus templomba a gépkocsi költségeit kifizeti 10.000.-Ft összegig a 

feladatalapú támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Kesjár Mátyás elnök 

 

 

147/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Pusztából Született Község Csabaszabadi” könyv kiadási költségeihez 150.000.-Ft-al 

hozzájárul a feladatalapú támogatás terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2018. szeptember 30. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 
 

148/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanap programról  a 

beszámolót, és az elszámolást elfogadja. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

149/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a szlovákiai útról  a beszámolót, 

és az elszámolást elfogadja. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

150/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mező utca 22. 

szám alatti székhelyen a konyha és a fürdőszoba kialakításához 300.000.-Ft felhasználást 

jóváhagyja a működési támogatás terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2018. december 31. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 
 

151/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

támogatási kérelmét a szlovák kulturális örökséget bemutató képregény megjelenéséhez 

25.000.-Ft-al támogatja a feladatalapú támogatás terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2018. október 31. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 
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152/2018. (IX.18.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Újkígyósi Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 

vonatkozásában a települési önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzat között élő 

megállapodás felülvizsgálatára, majd a soron következő ülésen történő felterjesztésre mind a 

települési, mind pedig a nemzetiségi önkormányzat részére. Továbbá a Csabaszabadi Szlovák 

Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Csatlós László jegyzőt, hogy a jegyző által 

jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyvet terjessze ki a Csabaszabadi Szlovák 

Önkormányzatra is, és a soron következő belső ellenőrzés alkalmával, a Csabaszabadi 

Szlovák Önkormányzat bevonásával készítse el a 2019. évben lefolytatandó ellenőrzésre 

vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervet.  

Felelős:  Dr. Csatlós László jegyző 

               Kesjár Mátyás elnök 

      (a végrehajtásért: Dr. Csatlós László jegyző) 

Határidő: együttműködési megállapodás felülvizsgálatára:              2018. december 31. 

                  belső ellenőrzés végrehajtására:                 2019. december 31. 

 

 


