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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. október 2-i zárt ülése 

határozatai  
 

 

 

 

129/2019. (X.2.) 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 

 

 

130/2019. (X.2.) 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 

 

 

131/2019. (X.2.) 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 

• Javaslat megyei elismerésekre 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

132/2019. (X.2.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 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-ig, a 

vállalkozási szerződés szerint biztosított újabb határidőre sem készültek el az építési munkák 

2019. szeptember 30-ra. 

 

A 2019. október 1-i átadás – átvételi jegyzőkönyvben szereplő hibák kijavítására  a Hartmann 

Kft ajánlatát, a hibák 2019. október 30-i  határidőre történő kijavítását elfogadja, ugyanakkor 

a vállalkozási szerződés be nem tartása miatt meghiúsulási kötbérigénnyel lép fel a Hartmann 

Kft-vel szemben. 

Tekintettel arra, hogy a költségvetés szerint nem készültek el a glettelés munkái, ezért az 

önkormányzat ennek az értékét nem fizeti meg a kivitelező részére. 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ahhoz hozzájárul, hogy az el nem 

végzett munkák értéke és a meghiúsulási kötbér értéke fejében a Mező utca 22 szám alatti 

beruházásnál a Hartmann Kft pótmunka elvégzésével teljesítsen. 
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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 

 

 

133/2019. (X.2.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a „Békés Megye Szlovákságáért”  

díjra 2019. évben nem tesz javaslatot.  

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy erről a Békés Megyei Szlovák 

Önkormányzatot értesítse. 

Határidő: 2019. október 15. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

134/2019. (X.2.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés megyei kisebbségi díjra 

nem küld javaslatot. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy erről a Békés Megyei Önkormányzatot 

értesítse. 

Határidő: 2019. október 15. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 


