
__________________________________________________________________________________ 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. január 22-i ülésének határozatai                                 1/3 

 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. január 22-i határozatai 
 

 

 

 

1/2020. (I.22.) 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 

 

 

2/2020. (I.22.) 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 

 

 

3/2020. (I.22.) 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. Téli programok. 

                Előadó: Kesjár Mátyás elnök  

3. Bejelentések 

• Ľudové noviny előfizetés 

• L’udové noviny szlovák nyelvű újság szétosztása 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

4/2020. (I.22.) 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 települési önkormányzat rendezvényén részt vettünk. E rendezvény 

keretében a volt iskola épülete a „Beliczey Ház” nevet kapta 

• Részt vettünk a békéscsabai régió évzáró rendezvényén a Szlovák Házban 

• Kesjár Mátyás részt vett a megyei önkormányzat nemzetiségek napi 

ünnepségén 

• Lezajlott a 4.gyertyagyújtás, Karácsonyi Játszóház, nemzetiségek mapja 

rendezvény 

• A 2019 évi működési támogatással és a kulturális támogatással elszámoltunk 

• Befejezésre került a Mező utca 22.alatti beruházás, kezdjük belakni az épületet, 

az ehhez kapcsolódó munkák végzése folyamatban van. 
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• Folyamatba van a Mező utca 22.szám alatti beruházás elszámolása, melynek 

határideje január 30. 

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

• Előkészítésre került a testületi ülés 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

5/2020. (I.22.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Szlovák Önkormányzat által szervezett Teadélután rendezvényen - lehetőség szerint – 

delegációval részt vesz. A részvétel költségeire 10.000.-Ft felhasználását engedélyezi a 2019 

évi feladatalapú támogatások terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 

Határidő: 2019. február 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

6/2020. (I.22.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Kultúrházak éjjel nappal 

rendezvényre 30.000.-Ft felhasználását jóváhagyja a 2019 évi feladatalapú támogatás terhére. 

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

Határidő:  2020.február 20. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

7/2020. (I.22.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Szervezete által rendezett Szlovák Bálon delegációja részt vesz. A részvétel költségeire 

20.000.-Ft felhasználását engedélyezi a 2019 évi feladatalapú támogatások terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére 

Határidő: 2019. február 29. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 
8/2020. (I.22.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 6 db. Ľudové noviny szlovák 

hetilapot fizet elő 2020 évre 43.920.-Ft értékben a 2019 évi működési és feladatalapú 

támogatás terhére. 

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

Határidő:  azonnal. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

9/2020. (I.22.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a megrendelt 6 db. 

Ľudové noviny szlovák hetilap 1-1 példányát kapják a szlovák önkormányzat képviselői, a 

fennmaradt példányok pedig az alábbi nyilvános helyeken lesznek elérhetők: Csabaszabadi 

Szlovák Önkormányzat székhelye -szlovák sarok -, és a településen működő fiókkönyvtár. Az 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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újságok nyilvános helyen történő elhelyezése a magyarországi szlovákok kultúrájának jobb 

megismertetését, és anyanyelvének ápolását szolgálja a település szlovák közösségében. 

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

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
 

 


