
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2021. március 3-i elnöki határozatai 
 

 

 

26/2021.(03.03. 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 2021. január 29-e óta történt: 

• Aláírásra kerültek az elfogadott szabályzatok 

• Képviselőknek kiküldésre került a 2021 évi költségvetés tervezete 

• Megérkezett a 2021. I. félévi feladatalapú támogatás. 

• Pályázat került beadásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez az „Útmenti keresztek 

2021. évi költségvetési támogatása” kiírásra 

 

27/2021.(03.03. 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 2021. évi költségvetését 3.003.602.-Ft. bevételi és 

3.003.602.-Ft.  kiadási összeggel elfogadom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

28/2021.(03.03. 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 Gazdálkodási Szabályzatát elfogadom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 



29/2021.(03.03. 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: 

 

Pályázat kerül beadásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez a „Nemzetiségi célú beruházási, 

felújítási és karbantartási tevékenységek 2021. évi költségvetési támogatása” kiírásra a tanyai 

iskolákkal kapcsolatos kiállítóterem megvalósítására.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

30/2021.(03.03. 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 Hradište – Csabaszabadi kapcsolatát bemutató szlovák – magyar nyelvű könyvből 200 

példány utánrendelésre kerül 250.000.-Ft összegben a feladatalapú támogatás terhére. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

31/2021.(03.03. 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 évi megjelenéshez hasonlóan 2021-ben is tervezünk kiadni egy szlovák – magyar 

nyelvű könyvet, mely most a Szalai Majori Általános Iskolának állít emléket. 

A könyv kiadását 300 példányban tervezzük 250.000.-Ft értékben. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

32/2021.(03.03. 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 előző évek gyakorlatától eltérően 2021. évben a járvány helyzet miatt nem kerül kiírásra, és 

odaítélésre a „Za Slovákov v Čabasabady“ díj.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 


