
 

__________________________________________________________________________________ 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnökének határozatai  2020. 12. 09. 

1 
 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. december 9-i elnöki 

határozatai 
 

 

20/2020. (12.09.) 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 2020. október 5.-i képviselő-testületi ülés óta az alábbiak történtek: 

• a Csabaszabadiért Egyesülettel közösen megrendeztük az Almanap rendezvényt, ahol 
bemutatásra került a szlovák – magyar nyelvű kiadvány a legelőgerendási iskoláról, és 
átadásra került a „Za Slovákov v Čabasabady”díj is 

• a rendezvényről a L’udove noviny szlovák nyelvű hetilapban jelent meg tudósítás 

• a Duna TV csatorna Domovina című szlovák nemzetiségi műsorában bemutatásra 

került Szlovák Közösségi Ház 

• a 119/2020. (X.05.) SZKT határozatnak megfelelően kifizetésre került a www.zrnko-

magocska .hu éves tárhely díja 

• a 96/2020. (VIII.05.) SZKT határozatnak megfelelően megvásárlásra került az eszközök 

tárolására szolgáló könnyűszerkezetes garázs 

• Szlovák Közösségi Házban a korlátozások kihirdetéséig továbbra is hetente történtek a 

Szenior – nyugdíjas klub foglalkozásai 

• Elszámolásra került a Magyarországi Szlovákok Szövetsége felé a kétnyelvű kiadvány 

kiadására kapott támogatás 

• A Magyar Államkincstár ellenőrzéséről megkaptuk a közbenső jelentést, ezzel 

kapcsolatos intézkedéseket tettem. 

• Átvettem a Szlovák Közösségi Ház gazdaudvarába adományozott eszközöket. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke végzi. 

21/2020. (12.09.) 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 képviselőknek tájékoztatásra megküldésre került a 2020 évi I-III. negyedévi költségvetési 

beszámoló 3.140.980.-Ft. bevételi és 1.996.537.-Ft.  kiadási összeggel. 
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A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

22/2020. (12.09.) 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 képviselőknek megküldött tervezet szerint a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. évi 

költségvetés módosítását 3.140.980.-Ft. bevételi és 3.140.980.-Ft.  kiadási összeggel 

elfogadom. 

 
23/2020. (12.09.) 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: 

Megkereséssel fordulok Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, és a 

település jegyzője felé, az önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata, szükség szerint módosítása miatt. 

 

24/2020. (12.09.) 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: 

Megkereséssel fordulok a Csabaszabadiért Egyesület felé, az együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata, szükség szerint módosítása miatt. 

 

25/2020. (12.09.) 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 
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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, illetve 

döntést hoztam: 

Megkereséssel fordulok a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület felé, az együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata, szükség szerint módosítása miatt. 

 

26/2020. (12.09.) 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: 

Megkereséssel fordulok a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat felé, az 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata, szükség szerint módosítása miatt. 

 

27/2020. (12.09.) 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: 

Megkereséssel fordulok a Telekgerendási Borouka Pávakör felé, az együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata, szükség szerint módosítása miatt. 

 

28/2020. (12.09.) 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: 

Megkereséssel fordulok a Szlovák Önkormányzat Csabacsűd felé, az együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata, szükség szerint módosítása miatt. 

 

29/2020. (12.09.) 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 
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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, illetve 

döntést hoztam: 

Megkereséssel fordulok a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Közhasznú Egyesület felé, 

az együttműködési megállapodás felülvizsgálata, szükség szerint módosítása miatt. 

 

30/2020. (12.09.) 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: 

Megkereséssel fordulok a Nagybánhegyes Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felé, az 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata, szükség szerint módosítása miatt. 

 

31/2020. (12.09.) 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: 

Megkereséssel fordulok a Mezőberényi Szlovákok Szervezete felé, az együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata, szükség szerint módosítása miatt. 

 

32/2020. (12.09.) 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: 

Megkereséssel fordulok a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat felé, az 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata, szükség szerint módosítása miatt. 

 

33/2020. (12.09.) 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 
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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke a következő határozatot fogadtam el, illetve 

döntést hoztam: 

Megkereséssel fordulok a Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata felé, az 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata, szükség szerint módosítása miatt. 

 

34/2020. (12.09.) 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 vészhelyzet hatálybalépése miatt a 2021-es évben az elnök jogosult az önkormányzat 

bevételeit a hatályos jogszabályok szerint beszedni, kiadásait a 2020.évi költségvetés 

előirányzatának alapulvételével folytatólagosan a 2021 évi költségvetési határozat 

meghozataláig teljesíteni. 

 

35/2020. (12.09.) 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: 

Tekintettel a népszámlálásra a 120/2020. (X.05.) SZKT határozaton felül még 10 db - összesen 

20 db - 2021 évi Náš kalendárt rendelek meg a feladatalapú támogatás terhére, ezzel is 

hozzájárulva a magyarországi szlovákok kultúrájának jobb megismertetéséhez, és 

anyanyelvének ápolásához a település szlovák közösségében. 

 

36/2020. (12.09.) 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 belső ellenőrzésről szóló jelentést az írásos anyag alapján elfogadom.  

 

37/2020. (12.09.) 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 belső ellenőrzés 2021. évi ellenőrzési tervét elfogadom.  

 

38/2020. (12.09.) 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 Önkormányzat 2021 évi munkaterve a 2021. évi első Képviselő-testületi 
ülésre kerül beterjesztésre. 
 

39/2020. (12.09.) 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: 

 

Tekintettel arra, hogy hagyományos módon nem lehet megtartani a helyi nemzetiségek 

napját, ezért az virtuális formában a zoom program felhasználásával, online kerül 2020 

december 12-én 15 órától megtartásra. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 


