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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

2012. február 22.-i 

ülésének határozatai 

 

 

 

20/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv vezetésével 

megbízza Kesjár Mátyás elnököt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

21/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv 

hitelesítésével - az SzMSz-ben rögzítettek szerint – megbízza Gajdács György 

elnökhelyettest. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gajdács György elnökhelyettes 

 

 

22/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendi pontjait a 

következők szerint fogadja el: 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

     Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

2. 2011 évi költségvetés módosítása 

   Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

3. 2011 évi költségvetési beszámoló elfogadása 

   Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

4. 2012 évi költségvetés elfogadása 

           Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

5. Tavaszi - Nyári programok előkészítése 

          Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

6. Bejelentések 

  Rajzpályázat 

 Szlovák nyelv használata a web-lapon 

 Csabaszabadiért Egyesület támogatása 

 „Amit a ház adott” gasztronómiai rendezvény Szlovákiában  

 Békéscsaba-Arad- Békéscsaba Szupermaratón támogatása 

 Gyermeknap-majális támogatása 

 Szlovák nyelvű istentisztelet 

 Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület megjelentetése a honlapon 

 Urnafal állítás kezdeményezése 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
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23/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök beszámolóját az előző 

ülés óta végzett munkáról az alábbiak szerint elfogadja: 

 Elkészítésre, és elküldésre került az előző ülés jegyzőkönyve 

 Honlapra felkerültek a határozatok magyar – szlovák nyelven 

 Elküldésre kerültek a jegyzőkönyvi kivonatok 

 Aláírásra került – testületi határozatoknak megfelelően – az 

együttműködési megállapodás 

 A honlap feltöltése folyamatosan történik szlovák – magyar nyelven 

 Megnyitásra került a törvény által előírt önálló bankszámla 

 Beküldésre került az adóbevallás a NAV-hoz 

 Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés és a közmeghallgatás 

 2012. január 13.-i ülés jegyzőkönyvéből szlovák nyelven is elkészültek 

a határozatok és a www.zrnko-magocska.hu web oldalon olvashatók 

vakbarát verzióban is. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

24/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 évi költségvetés 

módosítását 1.474.526.-Ft bevétellel, 1.474.526.-Ft kiadással - előterjesztés szerint – 

elfogadja. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

25/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 évi költségvetési 

beszámolóját 1.474.537.-Ft bevétellel, 776.938.-Ft kiadással, 697.599.-Ft pénzmaradvánnyal - 

előterjesztés szerint - elfogadja: 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

26/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011 évi 

pénzmaradványát 697.599.-Ft-ot, rendezvényekkel kapcsolatosan felmerülő költségek 

fedezésére, civil szervezet működési támogatására, és dologi kiadások fedezésére fordítja, 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

27/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 2012 évi költségvetését 933.288.-

Ft bevétellel, és 933.288.-Ft kiadással - előterjesztés  szerint - elfogadja: 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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28/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 2012 téli-tavaszi programjait az 

alábbiak szerint fogadja el: 

- Települési önkormányzat rendezvénye március 15. 

- „Amit a ház adott” gasztronómiai rendezvény Szlovákiában 

- Gyermeknap – majális, 15 éves a Csabaszabadiért Egyesület 

-  Nemzetközi Almanapok - Nyárbúcsúztató  

Ezeken felül részt veszünk a még ismeretlen helyi, megyei és országos rendezvényeken, 

meghívás alapján. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Kesjár Mátyás elnök 

              Gajdács György elnökhelyettes 
 

 

29/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete rajzpályázatot ír ki Csabaszabadi 

községhez, és testvértelepüléseihez kötődő gyermekek részére. 

Korhatár: óvodás, általános iskolás alsó, általános iskolás felső tagozat. 

Téma: kötetlen. 

Elkészült rajzokat a slovaciszabadi@t-email.hu címre kell küldeni 2012. május 15-ig. 

A rajzok a www.zrnko-magocska.hu honlapra kerülnek feltöltésre a Gyermeknap-majális 

rendezvény időpontjára – 2012. május 26-ra. 

A legjobb rajzok a honlapon maradnak 2012 évben. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a pályázattal kapcsolatos teendők elvégzésére.  

Határidő:   értelem szerint 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

30/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy erősíteni kívánja 

a szlovák nyelv használatát a www.zrnko-magocska.hu honlapján. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozattal kapcsolatos teendők elvégzésére.  

Határidő:   értelem szerint 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

31/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzetiségi 

feladatokat is felvállaló Csabaszabadiért Egyesületet 100.000.-ft-al támogatja. A támogatást 

az egyesület a civil törvény változása miatti kettős könyvelésre való áttérés, és az ezzel 

kapcsolatos költségek fedezésére fordíthatja. 

Támogatás fedezete: civil szervezetek működési támogatása.   

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt és az elnökhelyettest a határozattal kapcsolatos 

teendők elvégzésére.  

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

                     Gajdács György elnökhelyettes 
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32/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Amit a ház 

adott” szlovákiai gasztronómiai rendezvény programra 100.000.-Ft-ot irányoz elő.  

 Program fedezete: dologi kiadások.   

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozattal kapcsolatos teendők elvégzésére.  

Határidő:   2012. április 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

                      

33/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Békéscsaba - 

Arad - Békéscsaba Szupermaratón programra 20.000.-Ft-ot irányoz elő.  

 Program fedezete: dologi kiadások.   

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozattal kapcsolatos teendők elvégzésére.  

Határidő:   2012.május 20. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

34/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyermeknap-

majális programra 60.000.-Ft-ot irányoz elő.  

 Program fedezete: kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások   

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozattal kapcsolatos teendők elvégzésére.  

Határidő:  2012.május 26. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

35/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mivel a 

településen nincs lehetőség szlovák nyelvű istentisztelet látogatására, és a legközelebbi 

szlovák nyelvű istentisztelet színhelye Békéscsaba, ezért havonta egy gépkocsi költségét 

kifizeti az istentisztelet látogatására. 

Költség fedezete : Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

36/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csabaszabadiért 

Polgárőr Egyesületnek lehetőséget biztosít a megjelenésre a www.zrnko-magocska.hu 

honlapján. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

37/2012. (II.22.) SZKT határozat             3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Csabaszabadi 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, és Csabaszabadi Község jegyzője felé, hogy – 

tekintettel ennek igényére a lakosság körében – a településen létesüljön urnafal. 

Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozattal kapcsolatos feladatok ellátására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

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

