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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2018. június 14-i zárt határozatai 
 

 

 

109/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv 

vezetésével megbízza Kesjár Mátyás elnököt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

110/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv 

hitelesítésével megbízza Gajdács György elnökhelyettest. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gajdács György elnökhelyettes 

 

 

111/2018. (VI.14.) 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.                  Za Slovákov v Čabasabady díjak odaítéléséről döntés. 

2.                  Mező utca 22 szám alatti beszerzésről döntés. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

112/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csabaszabadi 

Szlovák Közösség érdekében végzett munkájának elismeréseként a „Za Slovákov v 

Čabasabady” díj formája 2017. évben elfogadottakkal egyezően csiszolt üvegből készüljön. 

 

A díj átadására a Csabaszabadi Almanapok keretében 2018. augusztus 11 -én kerül sor. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, a díjátadással kapcsolatos feladatok 

elvégzésére. 

Határidő: 2018. augusztus 11. 

Felelős Kesjár Mátyás elnök 
 

 

113/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csabaszabadi 

Szlovák Közösség érdekében végzett munkájának elismeréseként a „Za Slovákov v 

Čabasabady” díjat adományoz  

Ján Melich st. (Hradište) 

részére. 

A Képviselő-testület a díj odaítélésénél figyelembe vette a Hradište település 

polgármesterének javaslatát, továbbá azt, hogy Milán Ján Melich st. példaértékűen segíti elő a 

Csabaszabadi és Hradište települések közötti együttműködést, a Csabaszabadi Szlovák 

közösség fennmaradását. Ebben a munkában a két település együttműködésének kezdete óta – 

1995 – vesz részt. 
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A díj átadására a Csabaszabadi Almanapok keretében 2017. augusztus 12 -én kerül sor. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, a díjátadással kapcsolatos feladatok 

elvégzésére. 

Határidő: 2018. augusztus 11. 

Felelős Kesjár Mátyás elnök 
 

 

114/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csabaszabadi 

Szlovák Közösség érdekében végzett munkájának elismeréseként a „Za Slovákov v 

Cabasabady” díjat adományoz  

Csabaszabadi Község Önkormányzata 

részére. 

A Képviselő-testület a díj odaítélésénél figyelembe vette, hogy a Csabaszabadi község ebben 

az évben ünnepli az önálló településé válásának 25. éves évfordulóját. Az elmúlt 25 éves 

időszakból az 1993 – 1998. évi és a 2006. évtől napjainkig terjedő időszakot kívánja 

elismerni, amit a települési önkormányzat a csabaszabadi szlovák közösség érdekében tett. 

1993. – 1998. évek között a települési önkormányzat segítette szlovák nemzetiségi 

önkormányzat létrehozását, működését támogatta, a településen a szlovák közösség érdekeit 

figyelembe vette. 2006. évtől a községi önkormányzat első lépésként rendezte a megromlott 

kapcsolatot a szlovák közösséggel, és a szlovák önkormányzat munkáját, a szlovák közösség 

munkáját kiemelkedően támogatja. 

Határidő: 2018. augusztus 11. 

Felelős Kesjár Mátyás elnök 

 
 

115/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csabaszabadi 

Szlovák Közösség érdekében végzett munkájának elismeréseként a „Za Slovákov v 

Čabasabady” díjat adományoz  

Obec Hradište 

részére. 

A Képviselő-testület a díj odaítélésénél figyelembe vette, hogy testvértelepülésünk 

önkormányzata, és civil szervezete 1995. évtől a testvértelepülési kapcsolatokat kiemelkedően 

segítették, támogatták. Ezen példaértékű együttműködésnek és annak az emlékére, hogy 300 

évvel ezelőtt erről a településről érkezetek az első szlovákok Békéscsabára, Dél-Alföldre 

kerül a díj odaítélése. 

Határidő: 2018. augusztus 11. 

Felelős Kesjár Mátyás elnök 
 

 

116/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csabaszabadi Mező 

utca 22. szám alatti épület részleges felújítására és közösségi terének kialakítására kiírt 

beszerzést érvényesnek minősíti, és a benyújtott pályázatok alapján a Hartman Kft pályázatát 

fogadja el, illetve az építési munkák elvégzésére a Hartman Kft-vel köt szerződést. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő: 2018. augusztus 11. 

Felelős Kesjár Mátyás elnök 
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117/2018. (VI.14.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hogy felhatalmazza 

Kesjár Mátyás elnököt, hogy a Csabaszabadi Mező utca 22. szám alatti épület részleges 

felújítására és közösségi terének kialakítására kiírt beszerzés pályázaton nyertes érvénysnek 

Hartman Kft-vel a szerződést – a pontosításokat követően – kösse meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtására. 

Határidő: 2018. augusztus 11. 

Felelős Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 


