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33/2021.(03.29. SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében eljárva a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi 

CXXVIII. törvény 46.§. 4. bekezdése, valamint a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021(I.29.) korm. rendelet alapján a kihirdetett 

veszélyhelyzetben, és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.§   1. és 

2. bekezdése szerint eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnökeként a következő 

határozatot fogadtam el, illetve döntést hoztam: 

 

A 2021. március 3-a történt: 

• Pályázat került 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 Szlovák Közösségi Házat heti két alkalommal ellenőriztem. (Mező utca 22 szám) 

• A Szlovák Közösségi Házban (Mező utca 22.) az időjárás függvényében a fűtésről 

gondoskodtam. 

• Elláttam a szlovák önkormányzattal kapcsolatos feladatokat. 

•  

 

34/2021.(03.29. SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében eljárva a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi 

CXXVIII. törvény 46.§. 4. bekezdése, valamint a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021(I.29.) korm. rendelet alapján a kihirdetett 

veszélyhelyzetben, és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.§   1. és 

2. bekezdése szerint eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnökeként a következő 

határozatot fogadtam el, illetve döntést hoztam: 

 

A húsvéti ünnepekre tekintettel és arra, hogy nem lehet rendezvényeket tartani, a hagyományos 

szlovák Húsvéti Játszóház pótlására 20.000.-Ft összegben dekorációs anyagok kerülnek 

megvásárlásra a Szlovák Közösségi Ház húsvéti dekorációjára és „tojásfa” állítására a 2020 évi 

feladatalapú támogatás terhére. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

35/2021.(03.29. SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében eljárva a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi 

CXXVIII. törvény 46.§. 4. bekezdése, valamint a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021(I.29.) korm. rendelet alapján a kihirdetett 



veszélyhelyzetben, és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.§   1. és 

2. bekezdése szerint eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnökeként a következő 

határozatot fogadtam el, illetve döntést hoztam: 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 8 db. zászlót (2 db. magyar, 2 db. szlovák, 2 db. eu-s 

és 2.db. faluzászló) készíttet 40.000.-Ft értékben a működési támogatás terhére. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

36/2021.(03.29. SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében eljárva a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi 

CXXVIII. törvény 46.§. 4. bekezdése, valamint a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021(I.29.) korm. rendelet alapján a kihirdetett 

veszélyhelyzetben, és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.§   1. és 

2. bekezdése szerint eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnökeként a következő 

határozatot fogadtam el, illetve döntést hoztam: 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat a gazdaudvar tárgyaihoz bilétákat készíttet 

(adományozók neve, tárgy neve feltüntetése céljából) 12.000.-Ft értékben a feladatalapú 

támogatás terhére.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

37/2021.(03.29. SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében eljárva a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi 

CXXVIII. törvény 46.§. 4. bekezdése, valamint a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021(I.29.) korm. rendelet alapján a kihirdetett 

veszélyhelyzetben, és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.§   1. és 

2. bekezdése szerint eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnökeként a következő 

határozatot fogadtam el, illetve döntést hoztam: 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat a Szlovák Közösségi Ház udvarára a szlovák közösség 

által lakott tanyavilágra emlékeztető gémeskutat (kútkáva +gém) készíttet 15.000.-Ft értékben 

a feladatalapú támogatás terhére.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

38/2021.(03.29. SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében eljárva a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi 

CXXVIII. törvény 46.§. 4. bekezdése, valamint a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021(I.29.) korm. rendelet alapján a kihirdetett 

veszélyhelyzetben, és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.§   1. és 

2. bekezdése szerint eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnökeként a következő 

határozatot fogadtam el, illetve döntést hoztam: 



 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat a Szlovák Közösségi Ház udvarára a szlovák közösség 

által lakott tanyavilágra emlékeztető állványfa – edényzet tartót, ágast készíttet.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

39/2021.(03.29. SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében eljárva a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi 

CXXVIII. törvény 46.§. 4. bekezdése, valamint a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021(I.29.) korm. rendelet alapján a kihirdetett 

veszélyhelyzetben, és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.§   1. és 

2. bekezdése szerint eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnökeként a következő 

határozatot fogadtam el, illetve döntést hoztam: 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat megkereséssel fordul a lakosság felé, és segítségüket 

kéri a Szlovák Közösségi Ház gazdaudvara berendezéseinek beszerzésében. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

40/2021.(03.29. SZÖE határozat                                    

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében eljárva a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi 

CXXVIII. törvény 46.§. 4. bekezdése, valamint a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021(I.29.) korm. rendelet alapján a kihirdetett 

veszélyhelyzetben, és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153.§   1. és 

2. bekezdése szerint eljáró Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnökeként a következő 

határozatot fogadtam el, illetve döntést hoztam: 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat részt vesz a „Közösségek Hete” online rendezvényen. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 


