
Uznesenia Slovenskej samosprávy v Čabasabady 

22. február 2012 
 

 

20/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady poveruje za zapisovateľa predsedu Mateja 

Kesjára.  

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

21/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady poveruje za overovateľa zápisnici - podľa 

štatútu -podpredsedu Juraja Gajdácsa.  

Termín: okamžite:  

Zodpovedný Juraj Gajdács podpredseda  

 

22/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady dnešný poriadok prijala takto:  

1. Referát predsedu o činnosti v uplynulom obdoby.  

Matej Kešjar predseda  

2. Modifikácia rozpočtu na rok 2011.  

Matej Kešjar predseda  

3. Referát o rozpočte na rok 2011.  

Matej Kešjar predseda  

4. Rozpočet na rok 2011.  

Matej Kešjar predseda  

5. Jarné - letné programy.  

Matej Kešjar predseda 

6. Iné  

 Kresbový súbeh 

 Používanie slovenský jazyk na webovej stránky. 

 Čo nám dom dav gastronomické podujatia na Slovensku. 

 Podpora program super maratón Békéšska Čaba – Arad – Békéšska Čaba. 

 Podpora program Detský deň – majáles. 

 Slovenské bohoslužby. 

 Vystupovanie Spolku Civilnej stráž za Čabasabady na webovej stránke. 

 Iniciatíva nastavenie na stenu pohrebným urnám.  

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

23/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady prijal referát predsedu od predchádzajúceho 

rokovania takto:  

 Pripravené a odoslané boli zápisnici predchádzajúcich zasadnutiach.  

 Na webovú stránku sa polozili uznesenie v maďarskom a slovenskom jazyku.  

 Odoslané boli výpisy zo zápisnici.  

 Podľa rozhodnutia sa podpísala zmluva. 

 Webová stránka sa naplňuje bežne v maďarčine a slovenčine. 

 Otvorili sme samostatní bankový účet. 

 Uznesenie zo zápisnice 13. 01. 2012. sa vyrobené aj v slovenskom jazyku, a ich možno čítať 

aj na webovej stránke  www.zrnko-magocska.hu  

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

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


24/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady modifikáciu schválil 1.474.526 Ft. príjmami a  

1.474.526 Ft. výdavkami. 

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

25/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady referát o rozpočtu na rok 2011 schválil 

1.474.5267 Ft. príjmami , 776.938. výdavkami a 697.599 Ft. rezervami. 

Termín: podľa potreby:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

26/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že  rezervy z roku 2011 výšku 

697.599 Ft. búdu vynaložené na výdavky programov, na podpory civilné združenie a na vecné 

výdavky. 

Termín: podľa potreby  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

27/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady schválil rozpočet na rok 2012.  933.288 Ft. 

príjmami a 933.288 Ft. výdavkami. 

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

28/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady zimné – jarné programy schválil takto: 

 Obecný program 15. marec. 

 Čo nám dom dav gastronomický program na Slovensko. 

 Detský deň – majáles – 15 ročný je Spolok Za Čabasabady. 

 Medzinárodný jablkový deň a rozlúčka s letom. 

Okrem týchto programoch sa zúčastnime - podľa pozvánkach - na obecných, županských, celoštátnych 

podujatiach.   

Termín: okamžite:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda , Juraj Gajdács podpredseda.  

 

29/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa rozhodol že vypisuje súbeh pre deti žijúcich 

- alebo majú sťahy - v Čabasabady a jej priateľských obcí.   Kategórii:   

I. pre deti materskej školy, 

II:   pre deti zo základnej škole 1-4 stupeň,  

III:  pre deti zo základnej škole 5-8 stupeň. 

Téma: voľná. 

Hotové kresby treba poslať na emailovú adresu: slovaciszabadi@t-email.hu do 15. mája 2012. 

Kresby búdu vyložené na webovej stránky www.zrnko-magocska.hu do začiatku programu Detskému 

dňu – majálesu 26. 05. 2012. 

Najlepšie výkresy búdu vyložené v roku 2012 na webovej stránke. 

Zastupiteľský zbor poveruje predsedu robiť úlohy podľa rozhodnutie. 

Termín: podľa potreby:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

30/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady posilňuje, že chce viac využívať slovenčinu na 

webovej stránky www.zrnko-magocska.hu .    

Zastupiteľský zbor poveruje predsedu robiť úlohy podľa rozhodnutie. 

Termín: podľa potreby:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

mailto:slovaciszabadi@t-email.hu
http://www.zrnko-magocska.hu/
http://www.zrnko-magocska.hu/


 

31/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že Spolok za Čabasabady, 

ktorý koná aj národnostné úlohy  podporuje výške 100 000 Ft.  Podporu spolok musí využiť, na zmeny 

civilného zákona medzi ktorý zmeňuje účtovaný program, a iné veci.  

Finančné krytie: rozpočet, podpory fungovanie: civilne združenie.  

Zastupiteľský zbor poveruje predsedu a podpredsedu robiť úlohy podľa rozhodnutie. 

Termín: podľa potreby:  

Zodpovedný:  Matej Kesjár predseda  

Juraj Gajdács podpredseda.  

 

32/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že na program Č nám dom 

dav zabezpečí  100 000 Ft,  

Finančné krytie: rozpočet, výdavky veci. 

Zastupiteľský zbor poveruje predsedu robiť úlohy podľa rozhodnutie. 

Termín: 30. 04. 2012  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

33/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol podporuje program super 

maratón Békéšská Čaba – Arad – Békéšská Čaba vo výške 20 000 Ft.   

Finančné krytie: rozpočet, výdavky veci.  

Zastupiteľský zbor poveruje predsedu robiť úlohy podľa rozhodnutie. 

Termín: 20. 05. 2012 

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

34/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol podporuje program Detský 

deň a majáles vo výške 60 000 Ft.   

Finančné krytie: rozpočet, výdavky kultúrne programy, podujatia, výstavy.  

Zastupiteľský zbor poveruje predsedu robiť úlohy podľa rozhodnutie. 

Termín: 26. 05. 2012.  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

35/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že uhradzuje cestové výdavky 

na slovenské bohoslužby do Békéšskej Čabe, lebo v obci niet slovenské bohoslužby.  

Finančné krytie: rozpočet, výdavky cirkevné úlohy a podpory.  

Termín: podľa potreby:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

36/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, na webovej stránky 

www.zrnko-magocska.hu . dovolí predstaviť sa Spolku  civilná stráž za Obec Čabaszabady. 

Termín: podľa potreby:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

 

37/2012. (II. 22.) SZKT uznesenie     3 áno, 0 nie, a 0 zdržovanie  
Zastupiteľský zbor Slovenskej samosprávy Čabasabady sa tak rozhodol, že sa obráti prosbou na 

Obecnú samosprávu a na notára obec Čabasabady, že aby sa nastavila  stena na uloženie pohrebným 

urnám, lebo toto viacerí pýtajú v obci.  

Zastupiteľstvo poveruje predsedu vykovanie plnenie úloh.  

Termín: okamžyte:  

Zodpovedný: Matej Kesjár predseda  

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

