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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. május 26-i elnöki határozatai 
 

 

 

13/2020. (V.26.) 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 módisítását 2.691.720.-Ft. 

bevételi és 2.691.720.-Ft.  kiadási összeggel elfogadom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

*********************** 

 

14/2020. (V.26.) 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 Szlovák Közösségi Ház díszteremben az egyházi események megtartásához szükséges 

terítők anyagának megvásárlását 15.000.-Ft. értekben a működési költségek terhére 

engedélyezem. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

*********************** 

 

15/2020. (V.26.) SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
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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 Mező utcai székház karbantartási munkák végzéséhez szükséges kisgépek beszerzést 

100.000.-Ft. összegig engedélyezem 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

*********************** 

16/2020. (V.26.) 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 Szlovák Közösségi Ház működéséhez szükséges 3 db 6 kg-os porraloltó készülék vásárlását 

engedélyezem 40.000.-Ft értékben a működési költségek terhére. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

*********************** 

17/2020. (V.26.) 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 székhelyén a térburkolási munkákhoz homok 

vásárlását engedélyezem 15.000.-Ft. értékben a működési költségek terhére. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

*********************** 
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18/2020. (V.26.) 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 Szlovák Közösségi Házhoz szlovák népi motívumokat őrző fafaragások készítéséhez faanyag 

vásárlását 50.000.-Ft. értékben engedélyezem a feladatalapú támogatások terhére. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

*********************** 

 

19/2020. (V.26.) 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 50. 000.- Ft.  – anyagvásárlással - értékben hozzájárul 

a Beliczey téren felállítandó szlovák népi hagyományokat őrző díszkút és környezetének 

rendbetételéhez a feladatalapú támogatások terhére. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

*********************** 

 


