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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. augusztus 5-i zárt ülésének 

határozatai 
 

 

 

97/2020. (VIII.05.) 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 

 

98/2020. (VIII.05.) 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 

 

99/2020. (VIII.05.) 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: 

1. Döntés a "Za Slovákov v Čabasabady" díjakról 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 
100/2020. (VIII.05.) 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 „Za Slovákov v 

Čabasabady” díjat adományoz  

 

Miroslava Valkovcová: részére 

 

Miroslava Valkovcová:  Hradište testvértelepülésről érkezett javaslat, melyet a település 

polgármester asszonya terjesztett elő. 

 

Miroslava Valkovcová 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: 2020. december 31. 

Felelős Kesjár Mátyás elnök 

 

101/2020. (VIII.05.) 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 „Za Slovákov v 

Cabasabady” díjat adományoz  

Novák András: részére 
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Novák András a Csabaszabadi község jelenlegi területén működött Legelő-gerendási iskola, 

egykori diákja és később tanára is volt. A szlovák nyelv ápolása hozzátartozott mindennapi 

életéhez. Az iskolájáról kiadvány készült, mellyel maradandót alkotott az egykori tanyai 

iskoláról, tanyavilágról, ahol a szlovák lakosság döntő többsége szlovák anyanyelvű volt. 

Élete munkássága hozzájárult a szlovákság fennmaradásához, kulturális, hagyományainak 

ápolásához. 

 

Az elismerésre javasolt személy tevékenysége, a Csabaszabadi Szlovák Közösséggel való 

kapcsolata példaképként állítható a nyilvánosság felé. 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 

 

 


