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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. szeptember 12-i nyílt ülés 

határozatai  
 

 

114/2019. (IX.12.) 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 

 

 

 

115/2019. (IX.12.) 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 

 

Ezt követően az elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra, a bejelentéseket pontosítja, 

mivel a Mező u.22. ügye zárt ülésen került tárgyalásra, viszont ajánlat érkezett a honlap 

átalakítására. 

A javaslattal a képviselő-testület tagjai egyetértettek, és – miután azokhoz kérdés 

észrevétel nem volt - a következő határozatot hozták: 

 

 

 

116/2019. (IX.12.) 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.  2019. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása 

                Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

       3. 2019. évi költségvetés módosítása 

                 Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

       4.         Bejelentések 

• Almanap elszámolása 

• Őszi rendezvények 

• Zrnko-Magocska honlap  

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 

117/2019. (IX.12.) 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: 
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• A Békés Megyei Szlovák Önkormányzat szlovák hagyományőrző táborában 3 fiatal vett 

részt 

• Részt vettünk az eleki szlovák napon 

• A - rossz idő miatt Bánk helyett Salgótarjánban megtartott – Magyarországi Szlovákok 

23.Országos Folklór Fesztiválján részt vettünk 

• 105/2019. (VII.15.) SZKT határozatnak megfelelően megvásárlásra kerültek az ajtók és 

az ablakok 

• 106/2019. (VII.15.) SZKT határozatnak megfelelően kifizetésre kerültek az ifjú 

tűzoltósporthoz kötődő sportszerek  

• A kisharang villanyszerelési munkái elkészültek 

• Ebben az évben Csabaszabadiban 11. alkalommal került sor az Almanapi rendezvényre, 

melyet idén a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat szervezett. A kétnaposra tervezett 

rendezvény első napján képkiállítás keretében került bemutatásra a Csabaszabadi 

Szlovák Önkormányzat közel 25 éves munkája. A kiállítást Kesjár Mátyás, a 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke nyitotta meg. 

Második napon a délelőtti program során a főző csapatoké volt a főszerep, melynek 

keretében került sor hagyományosan az almalekvár főzésére is. A főzőcsapatok a 

hazaiak mellett Elekről, Medgyesegyházáról, Nagybánhelyesről, Telekgerendásról és 

Csabaszabadi szlovákiai testvértelepüléséről Hradište községből érkeztek. Ebben az 

időszakban lehetett leadni a süteményeket is.  

A gyerekeket az egész nap folyamán különféle játékok várták, ezek közül a szervezők íj 

lövő versenyt hirdettek meg, mely nagy érdeklődés mellett zajlott. 

A hagyományos kulturális program délután kezdődött, melyet Szeverényi Attiláné 

Csabaszabadi község polgármestere nyitott meg. Köszöntötte a rendezvény résztvevőit 

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, Paulik Antal a magyarországi szlovákok 

parlamenti szószólója, és Dr. Emil Kuchár Szlovákiai Magyarországi főkonzulja.  

Hagyomány, hogy a program keretében kerülnek átadásra a „Za Slovákov v 

Čabasabady” – a Csabaszabadi Szlovákokért - díj, melyet a Csabaszabadi Szlovák 

Önkormányzat alapított és adományoz. Idén két fő részesült elismerésben. Ebben az 

évben „Za Slovákov v Čabasabady” díjban részesült Szelekovszky László, aki a 

Csabaszabadiban lévő kopjafák alkotója, és a haranglábak fafaragó munkáinak az 

elkészítője, tovább Juraj Ozdinec a szlovákiai Hradište község lakosa, aki a települések 

közötti együttműködést segíti a kezdetektől, több mint 20 éve. 

A rendezvény kulturális programjában Erős Mihályné, Tóth Andrásné, Gyányi Emma és 

Kesjár Daniella helyi előadóként, a Borouka Szlovák Pávakör Telekgerendásról, és a 

Szlovákiából érkezett Záriečanka folklórcsoport szerepelt. 

Zárásaként került sor a süti mustra, a lekvárfőzőverseny és a íj lövészet versenyek 

értékelésére. 

A rendezvény főtámogatója a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért    

Felelős Államtitkárság és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. volt. 

• Részt vettünk a Tótkomlósi Szlovák Napon, és a békéscsabai aratóbálon 

• A Csabaszabadi Mező utca 22 szám alatt magvalósuló Szlovák közösségi ház részleges 

felújítása, környezetének átalakításának ügyében tértivényes levelet írtam a „Hartmann” 

Kft ügyvezetőjének 

• Az önkormányzat volt tagjának, Kósa Andrásnak temetésén részt vettünk 

• A szlovák közösség tagjának, Felegyi-Németh Máriának lelkészé avatásán részt vettünk 

• A Mezőkovácsházi Járási Hivataltól -késedelmes ügyintézésük miatt - visszakaptunk 

10.000.-Ft eljárási illetéket  



__________________________________________________________________________________ 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. szeptember 12-i ülésének jegyzőkönyve                            3/
5 
 

• A Megyenap rendezvényen bemutattuk a települési értéktárat 

• Előkészítésre került a testületi ülés 

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

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

 

118/2019. (IX.12.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. I. félévi költségvetési 

beszámolóját 10.193.659.-Ft bevétellel, és 1.491.610.-Ft kiadással - előterjesztés szerint – 

elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 
 

119/2019. (IX.12.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetése 

módosítását. 11.609.383.-Ft bevétellel, 11.609.383.-Ft kiadással - előterjesztés szerint – 

elfogadja. 

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

Határidő:  azonnal  

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 
120/2019. (IX.12.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanap programról szóló 

beszámolót elfogadja 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 
121/2019. (IX.12.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanap program 

elszámolását elfogadja. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

• Őszi rendezvények 
▪ Baráti találkozó 
▪ Kukorica fesztivál Telekgerendáson 

▪ Kondorosi haluskafesztivál 

▪ Mezőberényi szlovák nap 
▪ Jarmok rendezvény Békéscsabán 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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122/2019. (IX.12.) 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 10.000,- 

Ft felhasználását engedélyezi a feladatalapú támogatás terhére. A képviselő-testület 

felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő: 2019. szeptember 21. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 
123/2019. (IX.12.) 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: 2019. szeptember 28. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 
 

 

124/2019. (IX.12.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

szlovák napon  - lehetőség szerint - delegációval részt vesz. Részvétel esetén 20.000,- Ft 

felhasználását engedélyezi a feladatalapú támogatás terhére. A képviselő-testület 

felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő: 2019. október 5. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 
125/2019. (IX.12.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabai Szlovákok 

Szervezetének a Jarmok rendezvény lebonyolításához színpadot és sátrakat biztosít igény 

szerint. 

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

Határidő:    2019. október 19. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 
126/2019. (IX.12.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Jarmok rendezvényen almalekvárt főz. A legvárfőzés költségeire – alma, cukor, üveg, textil 

stb.- ………….Ft-ot biztosít a feladatalapú támogatás terhére. 

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

Határidő:    2019. október 19. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 
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127/2019. (IX.12.) 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” rendezvényen 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: 2019. október 19. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök  

 

 

 
128/2019. (IX.12.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Magocska honlapot átalakítja. 

Az átalakítás költségeire 114.300.- Ft felhasználását irányozza elő a feladatalapú támogatás 

terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök  


