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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. május 21-i zárt ülése 

határozatai  
 

 

 

84/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülésének jegyzőkönyv 

vezetésével megbízza Kesjár Mátyás elnököt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

85/2019. (VI.21.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülésének jegyzőkönyv 

hitelesítésével megbízza Zubánné Kocsis Margit képviselőt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gajdács György elnökhelyettes 

 

 

86/2019. (VI.21.) 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. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

87/2019. (VI.21.) 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 2019. évben kettő „Za 

Slovákov v Čabasabady”díjat adományoz, mely a 2017. évben elfogadottakkal egyezően 

csiszolt üvegből készül. 

 

A díj átadására a Csabaszabadi Almanapok keretében 2019. augusztus 17 -én kerül sor. 

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

elvégzésére. 

Határidő: 2019. augusztus 17. 

Felelős Kesjár Mátyás elnök 

 

 

88/2019. (VI.21.) 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  

 

Juraj Ozdinec st: részére 

 

Juraj Ozdinec st:  Hradište testvértelepülésről érkezett javaslat, mellyel a volt és a jelenlegi 

polgármester is egyetértett.  
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Juraj Ozdinec st. a Csabaszabadi és Hradište települések között kialakult kapcsolatok 

ápolásában, végzésében a kezdetektől részt vesz, a két település együttműködésének aktív 

részese. 

 

Az elismerésre javasolt személy tevékenysége, a Csabaszabadi Szlovák Közösséggel való 

kapcsolata példaképként állítható a nyilvánosság felé. 

Határidő: 2019. augusztus 17. 

Felelős Kesjár Mátyás elnök 

 

 

89/2019. (VI.21.) 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  

 

Szelekovszky László: részére 

 

Szelekovszky László: Csabaszabadihoz az 1970-es évektől kötődik, a település 

közösségeivel, köztük a szlovák közösséggel jó kapcsolatot tart, a település formálásában, a 

helyi értékek őrzésében tevékenyen részt vesz. A település kopjafáinak készítője, de a község 

két haranglábának elkészítése is az ő munkája. 

 

Az elismerésre javasolt személy tevékenysége, a Csabaszabadi Szlovák Közösséggel való 

kapcsolata példaképként állítható a nyilvánosság felé. 

Határidő: 2019. augusztus 17. 

Felelős Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 

 


