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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. október 5-i ülésének 

határozatai  
 

 

 

105/2020. (X.05.) 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 

 

106/2020. (X.05.) 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 

 

107/2020. (X.05.) 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 értékelése 

                      Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

3 Őszi - téli programok 

                  Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

4 Bejelentések 

•  Honlap tárhelydíj 

• Náš kalendár vásárlása 

• Ľudové noviny előfizetés 

• Čabiansky kalendar vásárlás 

• Békés Megyei Hírlap előfizetés 

• Nemzetiségi kulturális pályázaton való részvétel 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

108/2020. (X.05.) 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 kerültek az augusztusi ülés, és a közmeghallgatás 

jegyzőkönyve 

• Részt vettünk a Szlovák Unió és a VIPA közös programján Szlovákiában 

• A Szlovák Közösségi Ház adott helyet az augusztus 20-i települési 

rendezvénynek, mely a Magyar Faluprogram keretében valósult meg. 

• Megtartásra került a közmeghallgatás 

• Belső ellenőrzésre került sor a munkaterv alapján, az erről szóló jelentés a 

következő ülésre kerül beterjesztésre 

• A Magyar Államkincstár részére a vizsgálathoz a kért anyagot biztosítottuk 
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• A vírushelyzet miatt a rendezvények megtartásához lézeres lázmérő és 

szájmaszkok kerültek beszerzésre. 

• Átadásra kész állapotba került a Szlovák Közösségi Ház kőrnyezete is, az 

üzemeltetéshez került megvásárlásra még többek között 4 garnitúra ágynemű, 

szőnyegek és postaláda is. 

• Tájékoztató táblák és egy roll-up került elkészíttetésre 

• A Szlovák Közösségi Ház átadási ünnepsége megtartásra került. 

• A Szlovák Közösségi Ház átadásáról a beol.hu-n jelent meg beszámoló, riportot 

készített a szegedi szlovák rádió, illetve a Kossuth rádióban – magyar nyelvű 

bemutatása volt háznak és a Ludove noviny is bemutatta a létesítményt, 

valamint újságcikket jelentettünk meg a Csabai Aktuálisban 102.000.-Ft 

értékben. Továbbá a Szegedi TV nemzetiségi műsara is szeretné bemutatni a 

Szlovák Közösségi Házat, 

• Nálunk került megrendezésre a Szlovák Unió közgyűlése, amely ez alkalommal 

6 Közép-békési Szlovák Közösségi házat – Köztük a Csabaszabadi Szlovák 

Közösségi Házat is -, vagy emlékházat mutatott be egy szlovák nyelvű 

szórólapján. 

• Kihelyezésre került a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től kapott, a NEMZ-E-18-

0027 azonosítószámú „Szlovák közösségi házrészleges felújítása, 

környezetének átalakítása” lezárt pályázathoz tartozó támogatói emléktábla 

• Szlovák Közösségi Házban továbbra is hetente történnek a Szenior – nyugdíjas 

klub foglalkozásai, valamint a kézműves foglalkozás 

• A szlovák önkormányzat regisztrálásra került a NAV online számlarendszerébe 

• Meghívás érkezett a mezőberényi Szlovák Pávakör 50 éves jubileumi 

ünnepségére, melyen képviseltettük magunkat. 

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

• Előkészítésre került a testületi ülés 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

109/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári programok értékelését az 

elnök beszámolója szerint elfogadja. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

110/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanap rendezvényen 

almalekvár készítésére 40 kg. almát, valamint cukrot és befőttes üvegeket vásárol 40.000,- Ft 

értékben a feladatalapú támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2020. október 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 

 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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111/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanap rendezvényre a 

résztvevők megvendégelésére 50 kg. almát, vásárol 15.000,- Ft értékben a feladatalapú 

támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2020. október 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

112/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanap rendezvényen a 

résztvevők megvendégelésére 50.000.-Ft felhasználását jóváhagyja a feladatalapú támogatás 

terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2020. október 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

113/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanap rendezvényen a 

meghívottak részére emléktárgyakat készíttet összesen 40 000.-Ft összegben a feladatalapú 

támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2020. október 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

114/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanap rendezvényen 

átadandó 2 db. kettő „Za Slovákov v Čabasabady”díj készíttetésére 30 000,- Ft-ot hagy jóvá a 

a feladatalapú támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2020. október 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

115/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanap rendezvényen 

bemutatandó szlovák- magyar nyelvű kiadvány nyomdaköltségére a pályázaton nyert 

összegen felül 50.000.-Ft összeget hagy jóvá a feladatalapú támogatás terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  2020. október 10. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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116/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ez évben is részt 

az Adventi Gyertyagyújtás rendezvényen, és azt támogatja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges teendők elvégzésére. 

Határidő:  2020. december 24. 

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

 

117/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

Napja  rendezvényt 2020. december 19-én tartja meg. A rendezvényre 10.000-Ft 

felhasználását jóváhagyja a feladatalapú támogatás terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges teendők elvégzésére. 

Határidő:  2020. december 19.  

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

 
118/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

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

játszóház rendezvényt 2020. december 19-én tartja meg. A rendezvényre 10.000-Ft 

felhasználását jóváhagyja a feladatalapú támogatás terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges teendők elvégzésére. 

Határidő:  2020. december 19. 

Felelős:     Kesjár Mátyás 

 

                                              

119/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagy a zrnko-magocska.hu 

honlap tárhely díjára 26.000.-Ft-ot. 

Kifizetés fedezete: feladatalapú támogatás terhére 

Határidő:   2020. december 31. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

120/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárol 10 db 

2021 évi Náš kalendárt ezzel is hozzájárul a magyarországi szlovákok kultúrájának jobb 

megismertetéséhez, és anyanyelvének ápolásához a település szlovák közösségében. 

Határidő:  2020. december 31. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

121/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 2021 évre is előfizeti a 6 

db. Ľudové noviny szlovák hetilapot a feladatalapú támogatás terhére, ezzel is hozzájárulva a 

magyarországi szlovákok kultúrájának jobb megismertetéséhez, és anyanyelvének ápolásához 

a település szlovák közösségében.  

Határidő:  2020. december 31. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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122/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 10 db Čabiansky kalendart vásárolt 

10.000.-Ft értékben a feladatalapú támogatás terhére.  

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

Határidő:  2021. március 30. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

123/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 2021. I. negyedévre 

előfizet egy példány Békés Megyei Hírlapot 10.470.-Ft összegben a Szlovák Közösségi 

Házba, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő:  2020. december 31. 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

124/2020. (X.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni 

a Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírandó 2021. évi kulturális célú pályázaton, az ehhez 

szükséges program használati díj - 3.000.-Ft - kifizetését jóváhagyja a feladatalapú támogatás 

terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő:  2020. december 31. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 


