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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. július 15-i határozatai 
 

 

 

 

90/2019. (VII.15.) 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 

 

 

91/2019. (VII.15.) 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 

 

 

92/2019. (VII.15.) 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. Mező utca 22. szám alatti beruházás 

       4.  Bejelentések 

• Ifjú tűzoltó sportszerek vásárlása. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

93/2019. (VII.15.) 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: 

• Szlovákia elnök asszonya magyarországi látogatásának hivatalos programja után a 

budapesti szlovák nagykövetségen találkozott a magyarországi szlovák közösség 

képviselőivel, ezen a találkozón részt vettem 

• Elkészítésre és elküldésre került az előző ülés jegyzőkönyve, jegyzőkönyvi kivonatai 

• Elszámoltunk a 2018 évi feladatalapú támogatással 

• Részt vettünk az Alföld Slow Egyesület konferenciáján  

• Megtekintettük a Vertigó színház szlovák nyelvű előadását Békéscsabán 

• Részt vettünk a nagybánhegyesi egyesület könyvbemutatóján  

•  A 70/2019. (VI.21.) SZKT határozatnak megfelelően a jaminai evangélikus napközis 

hittantábor lebonyolításához sátrat biztosítottunk 
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• A 71/2019. (VI.21.) SZKT határozatnak megfelelően a jaminai evangélikus napközis 

hittantábor lebonyolításához 20.000.-Ft támogatást átadtuk 

• A 83/2019. (VI.21.) SZKT határozatnak megfelelőn megvásárlásra került a 3x3-as 

összecsukható sátor 3 oldalfallal, valamint az egészségügyi mentődobozt 

• Többen részt vettünk az Acsán megrendezett országos szlovák napon 

• Előkészítésre került a testületi ülés 

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

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
 

94/2019. (VII.15.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

megrendezendő Magyarországi Szlovákok 23.Országos Folklór Fesztiválján delegációval  

részt vesz, a részvétel költségeire 30.000.-Ft felhasználását jóváhagyja a feladatalapú 

támogatás terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2019 július 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

95/2019. (VII.15.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok előzetes 

programját elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2019. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

96/2019. (VII.15.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen 

részt vevő Hradištei delegáció ellátására 50.000.- Ft felhasználását jóváhagyja a feladatalapú 

támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2019 augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

97/2019. (VII.15.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen 

részt vevő szlovákiai delegáció szállására 105.000.- Ft felhasználását jóváhagyja a 

nemzetiségi támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2019 augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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98/2019. (VII.15.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen 

almalekvár készítésére 50 kg. almát, valamint cukrot és befőttes üvegeket vásárol 50.000.- Ft 

értékben a feladatalapú támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2019. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

99/2019. (VII.15.) 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 75.000.- Ft felhasználását 

jóváhagyja a feladatalapú támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2019. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

100/2019. (VII.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen a 

„Mamička kuhiňa” programhoz műanyag poharakat, tányérokat, kanalakat vásárol 10.000.- Ft 

értékben a feladatalapú támogatás terhére. A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás 

elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  2019. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

101/2019. (VII.15.) 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 feladatalapú támogatások terhére. 

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

elvégzésére. 

Határidő: 2019. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

102/2019. (VII.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen a 

sütimustra és az almalekvár főző verseny 3-3 helyezettjének serleget ad át, valamint az 

Almanap rendezvényen a meghívottak részére emléktárgyakat készíttet összesen 25.000.- Ft 

összegben a feladatalapú támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2019. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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103/2019. (VII.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen 

átadandó 2 db. „Za Slovákov v Čabasabady”díj készíttetésére 25.000.- Ft-ot hagy jóvá a  

feladatalapú támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2019. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
 

 

104/2019. (VII.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

alatti beruházást. Megállapította, hogy a főépületnél – objektív okok miatt – az ablakok 

cseréje még nem történt meg, emiatt a beruházás 2019. július 31-ig teljes egészében még nem 

valósulhat meg, a határidő módosítása szükséges. 

A képviselő-testület a befejezési határidő pontosítását kéri a vállalkozótól, egyben kéri a 

következők figyelembevételét.: 

 

• A főépület kivételével az elkészült munkák átadását 2019. július 31-ig. 

• A 2019. augusztus 16-i és 17-i programok megtartásának biztosítását a 

Mező utca 22. szám alatt. 

• Szeptember 21-i rendezvény 

  . 

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

elvégzésére. 

Határidő: 2019. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

105/2019. (VII.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

beruházáshoz ajtókat és ablakokat vásárol 350.000.-Ft összegben a feladatalapú támogatás 

terhére. 

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

elvégzésére. 

Határidő: 2019. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

106/2019. (VII.15.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Szlovák közösség 

részére az ifjú tűzoltósporthoz történő sportszerek megvásárlásával 860 euró értékben. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2019. augusztus 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
 

 


