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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. április 22-i elnöki határozatai 
 

 

 

1/2020. (IV.22.) SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló korm. rendelet 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 4. bekezdés és 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.   1. és 2. bekezdése szerint 

eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, 

illetve döntést hoztam: 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat csatlakozik a 2020. május 11 – 17-e között virtuális 

formában megrendezésre kerülő Közösségek hete országos rendezvényhez. 

A rendezvény keretében az ajánlatok közül a 2. pontban javasolt program kerül 

megrendezésre a következő címmel: 

„Karantén kultúra 

Meghívás online utazásra Csabaszabadiba, Békés megye legfiatalabb településére! 

Virtuális helytörténeti séta keretében bemutatásra kerülnek Csabaszabadi település 

értékei, bemutatása annak, hogy miért szeretjük, milyennek látjuk, mi szépet, 

érdekeset láthatnak mások, ha a karantén után ellátogatnak Csabaszabadiba.” 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

2/2020. (IV.22.) SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló korm. rendelet 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 4. bekezdés és 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.   1. és 2. bekezdése szerint 

eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, 

illetve döntést hoztam: 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat a Szlovák Közösségi Ház programjával csatlakozik a 

Magyarországi Tájházak Szövetsége felhívásához, melynek keretében a Csabaszabadi 

Szlovák Közösségi Ház előkertjében lévő fából májusfát készít. 

A májusfa május 1-ére kerül feldíszítésre, melyen a díszítésen túl – a felhívásnak megfelelően 

– jókívánságok helyezhetők el május 1 és 11-e között. 

A Szlovák Közösségi Ház a koronavírus miatt nem látogatható, ezért a jókívánságokat a 

következő email címen lehet megküldeni a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat számára: 

slovaciszabadi@gmail.com, vagy  

info@zrnko-magocska.hu  

mailto:slovaciszabadi@gmail.com
mailto:info@zrnko-magocska.hu
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 A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke gondoskodik a jókívánságok májusfára 

történő elhelyezéséről. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

3/2020. (IV.22.) SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló korm. rendelet 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 4. bekezdés és 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.   1. és 2. bekezdése szerint 

eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, 

illetve döntést hoztam: 

A Csabaszabadi Szlovák Közösségi Ház kertépítési munkáira 50.000.-Ft-ot hagyok jóvá a 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. évi feladatalapú támogatás terhére. 

 

4/2020. (IV.22.) SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló korm. rendelet 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 4. bekezdés és 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.   1. és 2. bekezdése szerint 

eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, 

illetve döntést hoztam: 

A Csabaszabadi Szlovák Közösségi Ház karbantartási munkáira 30.000.-Ft-ot hagyok jóvá a 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. évi költségvetés működési kiadásainak terhére. 

 

5/2020. (IV.22.) SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló korm. rendelet 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 4. bekezdés és 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.   1. és 2. bekezdése szerint 

eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, 

illetve döntést hoztam: 

A Csabaszabadi Szlovák Közösségi Ház belső zöldterületének karbantartásához 

eszközvásárlásra 30.000.-Ft-ot hagyok jóvá a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. évi 

költségvetés működési kiadásainak terhére. 

 

6/2020. (IV.22.) SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló korm. rendelet 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 4. bekezdés és 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.   1. és 2. bekezdése szerint 
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eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, 

illetve döntést hoztam: 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat számítógépes adatainak másolati tárolásra szolgáló 

adattároló vásárlásra 30 000.-Ft-ot hagyok jóvá a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. 

évi költségvetés működési kiadásainak terhére. 

 

7/2020. (IV.22.) SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló korm. rendelet 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 4. bekezdés és 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.   1. és 2. bekezdése szerint 

eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, 

illetve döntést hoztam: 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. május 9-ére tervezett Egykori tanyai iskolák 

diáktalálkozóját programot elhalasztja egy későbbi, 2020. évi időpontra. 

 

8/2020. (IV.22.) SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló korm. rendelet 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 4. bekezdés és 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.   1. és 2. bekezdése szerint 

eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, 

illetve döntést hoztam: 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. június 12-ére tervezett Csabaszabadi Szlovák 

Közösségi Ház ünnepélyes megnyitásának programját elhalasztja egy későbbi, 2020. évi 

időpontra. 

 

9/2020. (IV.22.) SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló korm. rendelet 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 4. bekezdés és 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.   1. és 2. bekezdése szerint 

eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, 

illetve döntést hoztam: 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. június 13-ára tervezett gyermeknapi programot 

elhalasztja egy későbbi, 2020. évi időpontra. 

 

10/2020. (IV.22.) SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló korm. rendelet 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 4. bekezdés és 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.   1. és 2. bekezdése szerint 
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eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, 

illetve döntést hoztam: 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat által kiírt „Za Slovákov v Čabasabady”. díjra 

vonatkozó javaslatok beadási határidejét 2020. június 30-ig meghosszabbítom. 

 

11/2020. (IV.22.) SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló korm. rendelet 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 4. bekezdés és 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.   1. és 2. bekezdése szerint 

eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, 

illetve döntést hoztam: 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezet módosítását 

megküldöm a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületi ülésre meghívandók 

körének azzal, hogy a tervezetet véleményezzék, és véleményüket legkésőbb 2020. május 15-

ig a slovaciszabadi@gmail.com  email címre juttassák el annak érdekében, hogy a 

költségvetés módosításáról 2020. május 30-ig – a beérkezett vélemények figyelembevétele 

mellett – dönteni lehessen. 

 

12/2020. (IV.22.) SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló korm. rendelet 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 4. bekezdés és 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.   1. és 2. bekezdése szerint 

eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, 

illetve döntést hoztam: 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolót megküldöm a 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületi ülésre meghívandók körének azzal, 

hogy a tervezetet véleményezzék, és véleményüket legkésőbb 2020. május 15-ig a 

slovaciszabadi@gmail.com  email címre juttassák el annak érdekében, hogy a költségvetési 

beszámolóról – a beérkezett vélemények figyelembevétele mellett – a járvány megszünését 

követő 30 napon belül dönteni lehessen. 

 

 

mailto:slovaciszabadi@gmail.com
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