
Uznesenia Slovenskej samosprávy v Čabasabady 

13. január 2012 
 

1/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady poveruje za zapisovateľa predsedu Mateja 

Kesjára. 

Termín: okamžite: 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda 

 

 2/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady poveruje za overovateľa zápisnici - podľa 

štatútu -podpredsedu Juraja Gajdácsa. 

Termín: okamžite: 

Zodpovedný Juraj Gajdács podpredseda 

 

3/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady dnešný poriadok prijala takto: 

1. Referát predsedu o činnosti v uplynulom obdoby. 

Matej Kešjar predseda 

2. Zmluva. 

Matej Kešjar predseda 

3. Pracovný plán na rok 2012. 

Matej Kešjar predseda 

4. Programový plán na rok 2012. 

Matej Kešjar predseda 

5. Iné 

 „Spoločnosť Slniečko – Napocska társulás” 

 Kúpenie Čabenské kalendára  

 Dvojjazyčné dokumenty  

 Tlmočenie na slovenských programoch  

 Podpora časopisu ZRNKO-MAGOCSKA  

 Mesto podujatiach 

 Vďaka evanjelickej cirkvi  

 Súvislosť zo Slovenskou školou v Békéšskej Čabe 

 Súbehy  

 Využiť podporu na základnú úlohu  
Termín: okamžite: 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda 

 

4/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady prijal referát  predsedu od predchádzajúceho 

rokovania takto: 

 Zadržalo sa verejne vypočutie. 

 Pripravené a odoslané boli zápisnici predchádzajúcich zasadnutiach. 

 Odoslané boli výpisy zo zápisnici. 

 Zúčastnili sme sa na slovenskom programe Veľkom Bánheďeši. 

 Zúčastnili sme sa na slovenskom programe v Kondoroši. 

 Zadržali sme Vianočný dom ihriska, deň menšín spolu so Spolkom za Čabasabady. 



 Predstavili sme pred verejnosťou webovú stránku www.zrnko-magocska.hu   ktorej je 

majiteľom Slovenská samospráva Čabasabady a Spolok za Čabasabady, a ktorú môžu 

využívať aj nevidiaci. 

 webová stránku doplňujeme v slovenčine a maďarčine. 

  Odoslaní je referát o podpory Županskej slovenskej samosprávy  

 Zúčastnil som sa na rokovanie zastupiteľskému zboru obecnej samosprávy v Čabasabady 

 Zadržaný bol baťuškovi novoročný program. 

 Pripravené boli rokovanie, a verejne vypočúvanie. 

Termín: okamžite: 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda 

 

5/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady píjal zmluvu podľa návrhu medzi Slovenskou 

samosprávou Čabasabady a medzi Obecnou samosprávou Čabasabady. 

Termín: okamžite: 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda 

 

6/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady prijal pracovný plán – podľa návrhu - na rok 

2012 takto: 

Január: 

1. Referát predsedu o činnosti v uplynulom obdoby. 

Matej Kešjar predseda 

2. Zmluva. 

Matej Kešjar predseda 

3. Pracovný plán na rok 2012. 

Matej Kešjar predseda 

4. Programový plán na rok 2012. 

Matej Kešjar predseda 

5. Iné 

 

Február: 

1. Referát predsedu o činnosti v uplynulom obdoby. 

Matej Kešjar predseda 

2. Rozpočet na rok 2012. 

Matej Kešjar predseda 

3. Referát o rozpočtu na rok 2011. 

Matej Kešjar predseda 

4. Jarné – letné programy. 

Matej Kešjar predseda 

5. Iné 

 

Máj: 

1. Referát predsedu o činnosti v uplynulom obdoby. 

Matej Kešjar predseda 

2. Modifikácia rozpočtu na rok 2012. 

Matej Kešjar predseda 

3. Letné – jesenské programy 

Matej Kešjar predseda 

4. Iné 

http://www.zrnko-magocska.hu/


 

Júl: 

1. Referát predsedu o činnosti v uplynulom obdoby. 

Matej Kešjar predseda 

2. Príprava Jesenské programy . 

Matej Kešjar predseda 

3. Referát a I. polročného rozpočtu na rok 2012. 

Matej Kešjar predseda 

4. Iné 

5. Verejne vypočúvanie. 

 

September: 

1. Referát predsedu o činnosti v uplynulom obdoby. 

Matej Kešjar predseda 

2. Modifikácia rozpočtu na rok 2012. 

Matej Kešjar predseda 

3. Referát o letných programoch. 

Matej Kešjar predseda 

4. Zimné programy. 

Matej Kešjar predseda 

5. Iné 

 

November: 

1. Referát predsedu o činnosti v uplynulom obdoby. 

Matej Kešjar predseda 

2. Referát o I_III štvrť ročného rozpočtu na rok 2012. . 

Matej Kešjar predseda 

3. Vyjadriť názor o koncepcii rozpočtu na rok 2013. 

Matej Kešjar predseda 

4. Pracovný plán na rok 2013. 

Matej Kešjar predseda 

5. Iné 

Termín:  podľa potreby: 

Zodpovedný:  Matej Kesjár predseda 

 

7/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady takto prijal programy na rok 2012. 

Január:    Baťuškový novoročný program. 

Marec:    Čo nám dom dav program na Slovensku 

Máj:    Detský deň – majáliš – 15 ročný je Spolok za Čabasabady. 

August:    Medzinárodné jablkové dni – rozlúčka s letom. 

Október:   Jesenné kultúrne dni. 

December:    Deň menšín, Vianočný dom ihriská  

 

Plánované iné  - ustavičné - obecné programy, na ktorých sa zúčastní Slovenská samospráva. 

 Marec 15.   Slávnostná spomienka 

 Október 23.   Slávnostná spomienka 

Plánované  iné – ustavičné – programy v župe, na ktorých sa zúčastní Slovenská samospráva. 

Jún:    Medzinárodní citaroví tábor  

Júl:    Výlet na Slovensku – BenčerkyLand 



Okrem týchto programov sa zúčastníme podľa pozvánkach na županských, celoštátnych 

podujatiach. 

 

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady poveruje predsedu aj podpredsedu aby 

zorganizovali obecné programy spolu z Obecnou samosprávou  Čabasabady, a zo Spolkom za 

Čabasabady v iných obecných programov 

Termín:  podľa potreby 

Zodpovedný:  Matej Kesjár predseda 

  Juraj Gajdács podpredseda. 

 

8/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že od januára roku 2007. 

fungujúci, neregistrovaní amatérska spoločnosť Slniečko – Napocska társulás aj naďalej bude dostávať 

podporu na fungovania. 

Termín: okamžite: 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda 

 

9/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že na pomáhania zachovávať 

slovenský jazyk kúpia 20 kusov Čabenské kalendári. 

Termín: okamžite: 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda 

 

10/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že aj naďalej bude pomáhať 

na obecnom úrade pri úpravách dvojjazyčných dokumentov. 

Termín: podľa potreby: 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda 

 

11/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že aj naďalej bude pomáhať 

obecnej samosprávy a Spolku za Čabasabady miestnych akciách dvojjazyčné preklade . 

Termín: podľa potreby: 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda 

 

12/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že aj naďalej bude 

podporovať vídavanie dvojjazyčnému časopisu ZRNKO – MAGOCSKA. O veľkosti podpory sa zbor 

rozhodne osobitnom uznesenie. 

Termín: podľa potreby: 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda 

 

13/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že aj naďalej bude programy 

takej budovy organizovať, aby aj pohybe obmedzený ľudia sa tam vedeli zúčastniť.  

Termín: podľa potreby: 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda 



14/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol  -pre rovnaké príležitosti   -že 

zboru uznesenie, pozvánky rokovanie, alebo programoch, a tieto pripravené referáty budú pripravené 

na webovej stránky www.zrnko–magocska.hu .  

Termín: podľa potreby: 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda 

 

15/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady ďakuje evanjelickej cirkvi, pomoc 

k Vianočnému programu. 

Termín: okamžite 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda 

 

16/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady ešte v roku 2009. sa tak rozhodol, že každý 

rok prijímajú jednu triedu na návštevu zo Slovenskej základnej škole Békéšskej Čaby (lebo v obce ne 

funguje základná škola).  

Termín: podľa potreby: 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda 

 

17/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že poverujú sledovať výzvy 

a podať súbehy mene samosprávy, zabezpečiť realizáciu prijímaných  programoch.  

Termín:  podľa potreby: 

Zodpovedný:  Matej Kesjár predseda 

  Juraj Gajdács podpredseda 

 

18/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že podá žiadosť na základne 

úlohy na vypísaný súbeh pre národnostne samosprávy u nadácii Wekerle Sándor, podľa nariadenia 

vlády.  

Zastupiteľstvo poveruje predsedu vykovanie plnenie úloh. 

Termín: podľa potreby: 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda 

 

19/2012. (I. 13.) SZKT uznesenie   4 áno,   0 nie, a  0 zdržanie  

Pavol Skorka dnes nás opustil, ktorý nielen podpredseda bol slovenskej samosprávy, ale aj zakladajúci 

člen Kultúrnemu spolku Čabasabady, ktorému bol aj predsedom. Spolok spájal viac orgánov – 

slovenský klub, slovenský spevácky zbor, dom ihriska, slovenské amatéri. Kultúrnemu spolku 

Čabasabady sa stál právnym nástupcom Spolok za Čabasabady, kde bol do jeho smrti podpredsedom. 

Vykonával  svoju činnosť ako verejný človek, sním sme vždy mohli rátať. 

Zastupiteľský zbor slovenskej samospráve c úctou zachráni pamiatku Pavlovi Skorkovi. 

http://www.zrnko–magocska.hu/

