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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. szeptember 12-i zárt ülése 

határozatai  
 

 

 

107/2019. (IX.12.) 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 

 

 

108/2019. (IX.12.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv 

hitelesítésével megbízza Zubánné Kocsi Margit képviselőt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zubánné Kocsis Margit képviselő 

 

 

109/2019. (IX.12.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülés napirendi pontjait a 

következők szerint fogadja el: 

Napirendi pontok: 

• Mező utca 22. szám alatti beruházás 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

110/2019. (IX.12.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat áttekintette a Csabaszabadi Mező utca 22 szám alatt 

megvalósuló Szlovák közösségi ház részleges felújítása, környezetének átalakításának építési 

ügyét, melynek építési munkáira Hartmann Kft-vel kötött szerződést. 

 

A képviselő-testület sajnálattal állapítja, meg, hogy a pályázat és a vállalkozási szerződés 

szerinti építési munkákat a vállalkozó Hartmann Kft nem teljesítette 2019. július 31-ével. Az 

elkészült munkák hiányosak és minősége is kifogásolható.  

 

A képviselő-testület azt is sajnálattal állapítja meg, hogy a 2019. augusztus 21-i levélben 

foglaltaknak a Hartmann Kft nem, vagy nem teljes egészében kíván eleget tenni. A levélírást 

követően azt tapasztaljuk, hogy a megrendelővel a Hartmann Kft nem kíván együttműködni, 

hiszen közvetítőként az Újkígyósi Közös Polgármesteri Hivatal Csabaszabadi Kirendeltségét 

használja fel, ezzel indokolatlanul feszültséget gerjeszt a Polgármesteri Hivatal és a Szlovák 

Önkormányzat között. 

 

A képviselő-testület a 2019. augusztus 21-i levéllel kapcsolatosan megállapítja, hogy a 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 40 nap időtartamot biztosított a hiányzó munkák 

elvégzésére, továbbá tájékoztatta a vállalkozót a jogkövetkezményekre, a Képviselő-testület 

2019. szeptember 30-i határidővel egyetért az továbbiakban nem módosítható. 

 



__________________________________________________________________________________

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. szeptember 12-i zárt ülés határozatai     2/2                              

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete, - miután nem lát más lehetőséget 

– 2019. október 01. kedd, 9 órára tűzi ki a tárgybani épület műszaki átadás átvételét. 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete bízik abban, hogy a mellékletben 

felsorolt hiányosságok megszüntetésre kerülnek, így nem lesz akadálya a sikeres műszaki 

átadás átvételnek, azonban ha mégsem így történne, akkor élve a vállalkozási szerződésben 

foglaltakkal, a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat meghiúsulási kötbérigényét érvényesíti a 

Hartmann Kft-nél, és a kivitelezési munkák befejezését más vállalkozóval, a Hartmann Kft 

terhére elvégzi. 

 

Az építési munka elszámolása a Hartmann Kft-vel a hibák kijavítása és a hiányzó munkák 

elvégzése után történik. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtására és arra, hogy 

elsősorban egyeztetéssel próbálja a felvetődött problémákat a Hartmann Kft-vel rendezni. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 


