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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. május 21-i határozatai  
 

 

 

 

 

 

66/2019. (VI.21.) 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 

 

 

67/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv 

hitelesítésével megbízza Zubánné Kocsis Margit képviselőt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zubánné Kocsis Margit képviselő 

 

 

68/2019. (VI.21.) 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.  Nyári programok előkészítése 

                Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

3.  Bejelentések 

• Mező utca 22. szám alatti beruházásról tájékoztatás 

▪ Ablak probléma 

▪ Külső munkák 

▪ Kerítés 

▪ Harangláb 

• Beszámoló és elszámolás az Iskolatalálkozó rendezvényről 

• Beszámoló és elszámolás a gyermeknap rendezvényről 

• Emblémák készíttetése 

• Matracok és hozzá pumpa vásárlása 

• Nyomtató és festékkazetta vásárlás 

• Programok 

▪ Vertigó színház Békéscsabán 

▪ Nagybánhegyesi könyv bemutató 

▪ Összecsukható sátor + falak + mentődoboz 

     Zárt ülés: 

1.                  Za Slovákov v Čabasabady díjak odaítéléséről döntés. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 



__________________________________________________________________________________ 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. június 21-i ülésének határozatai                            2/5 

 

69/2019. (VI.21.) 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 

• Elkészültek a bélyegzők 

• Első alkalommal került sor Csabaszabadiban a Közösség hete program megvalósítása, 

melynek keretében az ajánlott témák közül „A hely, ahol itthon vagyunk – Helytörténeti 

séta” témakört választottuk. A programunk két részből állt, egy PPT-s előadás keretében 

jártuk körbe a sétával érintett útvonalat, majd részben a séta útvonalát végig jártuk. Az 

útvonal hossza kb. 20. km, azonban ennek nagy része rossz időjárás miatt – földutak – 

nem volt járható. A program hozzájárult a település értékeinek bemutatásához, 

megőrzéséhez. 

• Nagy sikere volt az Iskolatalálkozó rendezvényünknek, melyre 6 volt tanyai iskolába járt 

nagyon sok volt diák és tanító is ellátogatott. A résztvevőket Herczeg Tamás 

országgyűlési képviselő köszöntötte 

• Az NMI Művelődési Intézet által Lakitelekre szervezett Partnerségben a 

közművelődéssel című 2 napos nemzetközi konferencián Zubánné Kocsis Margit és 

Kesjár Mátyás részt vett  

• Elkészült a kisharang elektromos szerkezete 

• Matracokat, és hozzá pumpát vásároltunk.  

• Szlovák nyelvű öntapadós emblémákat készíttettünk, 

• Egy személyautó költségének kifizetésével segítettük – a 60/2019. (IV.25.) SZKT 

határozat alapján - a szlovákiai Igló településen megrendezett ifjú tűzoltók versenyén 

részt vevő fiatalokat.  A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület szervezésében részt vevő 

Közép-békési ifjú tűzoltó csoport az 5. helyen végzett. A csoport tagjai Csabaszabadi, 

Telekgerendás és Békéscsaba fiataljaiból szerveződött.  

• Június 8-án került sor mára már hagyományosnak mondható Gyereknapnak, melyet 

Csabaszabadiban került megtartásra. Ezúttal a rendezvény főszervezője a 

Csabaszabadiért Egyesület volt, a rendezvényre - már hagyományosan - meghívást 

kaptak a Békéscsabai Szlovák Általános Iskola, Gimnázium, Óvoda és Kollégium 

diákjai is.  

Az ez évi rendezvény az egykori Beliczey-majori Általános Iskolában, a későbbi nevén 

Csabaszabadi Általános Iskolában került megtartásra, ahol a gyermekeket sok program 

várta. A gyermeknap részvevőit köszöntötte Bálint Kornél a Békés Megyei 

Kormányhivatal kabinetvezetője, és Tomán Zoltán a BMPSZ szakmai alelnöke, abból az 

alkalomból is, hogy a településen a gyerekek próbálhatták ki a mobil KRESZ parkot. 

• Előkészítésre került a testületi ülés 

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

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

70/2019. (VI.21.) 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:    2019. július 30. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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71/2019. (VI.21.) 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 2019.évi feladatalapú támogatás 

terhére.  

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

Határidő:    2019. július 30 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

72/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Szlovák Önkormányzat által szervezett szlovák hagyományőrző táboron résztvevő 3 gyerek 

oda és visszautazáshoz a gépkocsi költségét kifizeti 10.000.-Ft értékben a 2019 évi 

feladatalapú támogatások terhére. 

 A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő:   2019. július 20. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

73/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

megrendezendő Országos Szlovák Napon delegációval részt vesz. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2019 július 15. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 
 

74/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Iskolatalálkozó programról  a 

beszámolót elfogadja.  

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

75/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2019.(III.26.) SZKT 

határozatát visszavonja, az Iskolatalálkozó programra a 146.542.-Ft felhasználását elfogadja a 

2019 évi feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

76/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeknap rendezvényről  a 

beszámolót elfogadja.  

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 
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77/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeknap programra   a 

72.088.-Ft felhasználását elfogadja a 2019 évi feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

78/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az öntapadós 

emblémák készíttetését 13.500.-Ft értékben a 2019 évi feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

79/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 3 db. felfújható 

matrac és hozzá pumpa vásárlását 16.960.-Ft értékben a 2019 évi feladatalapú támogatás 

terhére. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

80/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a nyomtató és hozzá a 

festékkazetta vásárlását 34.715.-Ft értékben a 2019 évi működési támogatás terhére. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

81/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

előadásán Békéscsabán részt vesz, a részvétel költségeire 5.000.-Ft felhasználását jóváhagyja 

a feladatalapú támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2019 június 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

82/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

könyvbemutatón részt vesz, a részvétel költségeire 5.000.-Ft felhasználását jóváhagyja a 

feladatalapú támogatás terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2019 június 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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83/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

egészségügyi biztosításához egy 3x3-as összecsukható sátort vásárol 3 oldalfallal, valamint a 

rendezvényekhez rendszeresített, 200 főig alkalmas  egészségügyi mentődobozt. A 

beszerzéshez 50.000.-Ft felhasználását jóváhagyja a 2019 évi feladatalapú támogatás terhére. 

A Képviselő-testület megbízza Kesjár Mátyás elnököt a határozattal kapcsolatos teendők 

ellátására. 

Határidő:    2019. július 30. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 
 

 


