
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2021. május 27-i elnöki határozatai 
 

 

41/2021.(05.27). 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 29-e óta történt: 

• Húsvét tiszteletére feldíszítésre került a szlovák Közösségi Ház 

• Megvalósításra került a szlovák közösség által lakott tanyavilágra emlékeztető 

gémeskút (álkút) kialakítása 

• Felállításra került a szlovák közösség által lakott tanyavilágra emlékeztető ágasfa – 

edényzet tartó, ágas 

•  Az Alföld Slow Egyesület worksopján előadást tartottam a településsel kapcsolatos 

turisztikai lehetőségekről, lehetséges fejlesztésekről 

• A Magyar Államkincstár megküldte az ellenőzrésével kapcsolatban az összefoglaló 

jelentést 

• A MÁK-hoz elküldésre került az ellenőrzésükkel kapcsolatos intézkedési terv  

• A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület megküldte a 2020-as évről a beszámolóját, és az 

elszámolást a feladatra kapott támogatásról 

• A Csabaszabadiért Egyesület megküldte a 2020-as évről a beszámolóját, és az 

elszámolást a feladatra kapott támogatásról 

• Megrendelésre került a 8 db. zászló, és a biléták elkészítése 

• Elkészültek az oltárterítők (fehér, piros, zöld, lila, fekete) 

• Békéscsabai nyugdíjasok csoportja meglátogatta a települést, és a szlovák házat 

• A Szlovák Közösségi Ház kertjében májusfa került felállításra 

• A békéscsabai Szlovák Gimnázium Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tanulóit idén 

is meghívtuk gyereknapra 

• A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez benyújtott „Útmenti keresztek 2021. évi 

költségvetési támogatása” pályázaton 650.000.-Ft-ot nyertünk  

• A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez benyújtott „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási 

és karbantartási tevékenységek 2021. évi költségvetési támogatása” pályázaton 

635.400.-Ft nyertünk a tanyai iskolákkal kapcsolatos kiállítóterem megvalósítására.  

• A békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Iskolából osztálykirándulás 

keretében vendégül láttuk a 4. osztályt.  
 

42/2021.(05.27.) 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 belső ellenőrzésről szóló jelentést elfogadom.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

43/2021.(05.27.) 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 2020. évi költségvetési beszámolóját 3.146.025.-Ft. 

bevételi és 2.809.021.-Ft.  kiadási összeggel, 337.004.-Ft pénzmaradvánnyal elfogadom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

44/2021.(05.27). 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 2020 évi pénzmaradványa, 337.004.-Ft a kulturális 

feladatok végzésére kerül felhasználásra 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

45/2021.(05.27). 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 2021. évi költségvetés módosítását 4.626.006.-Ft. 

bevételi és 4.626.006.-Ft.  kiadási összeggel elfogadom. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

 

46/2021.(05.27). 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 Mező utca 22 szám alatti Szlovák Közösségi Házba 

virágokat vásárol 26.000.-Ft értékben a működési támogatás terhére.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

47/2021.(05.27). 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 felújíttatja a Beliczey útmenti keresztet 175.000.-Ft 

összegben a feladatalapú támogatás terhére.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

48/2021.(05.27). 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 az „Útmenti keresztek 2021. évi költségvetési 

támogatása” pályázaton nyert 650.000.-Ft-ot a pályázatnak megfelelően a Szalay kereszt és a 

Gera kereszt rendbehozatalára használja fel. 



A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

49/2021.(05.27). 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 az „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és 

karbantartási tevékenységek 2021. évi költségvetési támogatása” pályázaton 635.400.-Ft a 

pályázat célja szerint a tanyai iskolákkal kapcsolatos kiállítóterem megvalósítására használja 

fel. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

50/2021.(05.27). 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 tanyai iskolákkal kapcsolatos kiállítóterem 

megvalósítására 400.000.- Ft-ot fordít a feladatalapú támogatás terhére. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

51/2021.(05.27). 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 riasztó felület bővítésére 200.000.- Ft-ot fordít a 

működési támogatás terhére. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 



52/2021.(05.27). 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 Mező utca 22 szám alatti Szlovák Közösségi Házba 

mosógépet vásárol 90.000.-Ft értékben a működési támogatás terhére.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

53/2021.(05.27). 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 Mező utca 22. szám alatti Szlovák Közösségi Ház 

folyamatos működését – a járványügyi előírások figyelembevételével – 2021. június 1-től 

biztosítja.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

54/2021.(05.27). 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 karbantartási eszközök vásárlására 30.000.- Ft-ot 

fordít a működési támogatás terhére. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

55/2021.(05.27). 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 Szenior szlovák – magyar nyugdíjas klub 

működéséhez 50.000.- Ft-ot fordít a feladatalapú támogatás terhére. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 

56/2021.(05.27). 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 önkormányzat által szervezendő nyári 

játszóház megtartására 100.000.- Ft-ot fordít a feladatalapú támogatás terhére. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

elnöke koordinálja. 

 


