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határozatai 
 

 

 

 

1/2021.(01.29. 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. december 9-e óta történt: 

• Megszüntetésre került az Invitel Zrt-nél a telefon előfizetés 

• Virtuális formában a zoom program felhasználásával, online került megtartásra a 

kisebbségek napja  

• 35/2020. (12.09.) SZÖE határozat alapján megrendelésre és kifizetésre került 20 db. 

Náš kelandar, melyek megérkeztek 

• 121/2020. (X.05.) SZKT határozat alapján megrendelésre és kifizetésre került 6 db. 

L’udove noviny szlovák nyelvű hetilap 

• A 122/2020. (X.05.) SZKT határozat alapján megérkezett a Čabiansky kalendar  

• Megszüntetésre került a Magyar Telekom Zrt-nél a mobil internet előfizetés 

• Az irattárba és az irodába polcok kerültek megvásárlásra 

• Elszámolásra került a 2020 évi működési támogatás 

• A Szlovák Közösségi Házba oltárterítők kerültek megvásárlására. 

• Megérkezett a 2021. évi I. félévi működési támogatás. 

 

2/2021.(01.29. 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 módosítását 3.146.012.-Ft. 

bevételi és 3.146.012.-Ft.  kiadási összeggel elfogadom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 



3/2021.(01.29. 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 Belső ellenőrzési kézikönyvét elfogadom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

4/2021.(01.29. 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 pénzkezelési szabályzatát elfogadom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

5/2021.(01.29. 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 Reprezentációs kiadások szabályzatát elfogadom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

6/2021.(01.29. 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 Leltárkészítési és leltározási szabályzatát elfogadom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

7/2021.(01.29. 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 Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

8/2021.(01.29. 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 és Csabaszabadi Község Önkormányzata közötti 

Közigazgatási szerződést elfogadom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

9/2021.(01.29. 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 és Csabaszabadi Község Önkormányzata közötti 

Vagyonkezelési szerződést elfogadom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

10/2021.(01.29. 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 Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Egyesülettel 

2012. május 17-én az 55/2012.(V.17.) SZKT határozattal elfogadott együttműködési 

megállapodást hatályában fenntartom.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

11/2021.(01.29. 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 Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Polgárőr 

Egyesülettel 2012. május 17-én az 56/2012.(V.17.) SZKT határozattal elfogadott 

együttműködési megállapodást hatályában fenntartom.   

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

12/2021.(01.29. 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 Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Román 

Nemzetiségi Önkormányzattal 2013.augusztus 8-án a 79/2013. (VIII.08.) SZKT határozattal 

elfogadott együttműködési megállapodást hatályában fenntartom.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

13/2021.(01.29. 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 Képviselő-testülete a Telekgerendási Borouka 

Pávakörrel 2017. november 15-én az 166/2017.(XI.15.) SZKT határozattal elfogadott 

együttműködési megállapodást hatályában fenntartom.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

14/2021.(01.29. 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 Képviselő-testülete a Szlovák Önkormányzat 

Csabacsűddel 2018. június 4-én a 87/2018. (VI.14.) SZKT határozattal elfogadott 

együttműködési megállapodást hatályában fenntartom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

15/2021.(01.29. 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 Képviselő-testülete a Nagybánhegyesi Szlovák 

Hagyományőrző Közhasznú Egyesülettel 2020. február 20-án a 23/2020. (II.20.) SZKT határozattal 

elfogadott együttműködési megállapodást hatályában fenntartom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

16/2021.(01.29. 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 Képviselő-testülete a Nagybánhegyes Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzatával 2020. február 20-án a 24/2020. (II.20.) SZKT határozattal 

elfogadott együttműködési megállapodást hatályában fenntartom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

17/2021.(01.29. 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 Képviselő-testülete a Mezőberényi Szlovákok 

Szervezetével 2020. február 20-án a 25/2020. (II.20.) SZKT határozattal elfogadott 

együttműködési megállapodást hatályában fenntartom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

18/2021.(01.29. 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 Képviselő-testülete a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzattal 2020. február 20-án a 26/2020. (II.20.) SZKT határozattal elfogadott 

együttműködési megállapodást hatályában fenntartom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

19/2021.(01.29. 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 Képviselő-testülete a Telekgerendási Szlovákok 

Nemzetiségi Önkormányzatával 2020. február 20-án a 27/2020. (II.20.) SZKT határozattal 

elfogadott együttműködési megállapodást hatályában fenntartom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

20/2021.(01.29. 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: 

 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete évek óta úgy döntött, hogy az 

önkormányzat eszközeit – sörasztal, sátor, üst stb – a település lakosain kívül előzetes 

egyeztetés alapján az önkormányzattal együttműködő civil szervezetek továbbra is 

ingyenesen igénybe vehetik. A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat erre vonatkozó 34/2020. 

(II.20.) SZKT határozatát ez évben is fenntartom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 



21/2021.(01.29. 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 Képviselő-testülete eddigi döntései alapján úgy 

határozok, hogy a megvásárolt Náš kalendar-okat az alábbi nyilvános helyekre juttatjuk el: 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat székhelye – szlovák sarok -, Csabaszabadi Községi 

Önkormányzat székhelye, és a településen működő fiókkönyvtár. A kalendárok nyilvános 

helyen történő elhelyezése a magyarországi szlovákok kultúrájának jobb megismertetését, és 

anyanyelvének ápolását szolgálja a település szlovák közösségében. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

22/2021.(01.29. 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 Képviselő-testülete eddigi döntései alapján úgy 

határozok, hogy a megvásárolt Čabianský kalendar-okat az alábbi nyilvános helyekre 

juttatjuk el: Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat székhelye – szlovák sarok -, Csabaszabadi 

Községi Önkormányzat székhelye, és a településen működő fiókkönyvtár. A kalendárok 

nyilvános helyen történő elhelyezése a magyarországi szlovákok kultúrájának jobb 

megismertetését, és anyanyelvének ápolását szolgálja a település szlovák közösségében. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

23/2021.(01.29. 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 Képviselő-testülete eddigi döntései alapján úgy 

határozok, hogy az előfizetett L’udove noviny szlovák nyelvű hetilapot az alábbi nyilvános 

helyekre juttatjuk el: Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat székhelye – szlovák sarok -, 

Csabaszabadi Községi Önkormányzat székhelye, és a településen működő fiókkönyvtár. A 

kalendárok nyilvános helyen történő elhelyezése a magyarországi szlovákok kultúrájának 

jobb megismertetését, és anyanyelvének ápolását szolgálja a település szlovák 

közösségében. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

24/2021.(01.29. 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 Képviselő-testülete eddigi döntései alapján úgy 

határozok, hogy a szlovák közösséghez tartozó elhunytak búcsúztatására alkalmanként az 

önkormányzat nevében egy koszorút készíttetünk 7.000.-Ft értékben a működési támogatás 

terhére. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

25/2021.(01.29. 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: 

 

Az adminisztrációs feladatok hatékonyabb végzése céljából 3. db. bélyegzőre új feliratot 

készíttetését engedélyezem 12.000.-Ft értékben, a működési támogatás terhére. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 


