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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Csabaszabadi Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületének 2017. február 15. (szerda) 
9 óra 00 perckor megtartott soros  nyílt testületi 
ülésről. 

 
Helye:  Csabaszabadi Község Önkormányzata 

Csabaszabadi Apácai u. 6.         

 
Jelen vannak:  
 

Szeverényi Attiláné polgármester 

Lung János Pál alpolgármester 

Kesjárné Erős Erzsébet képviselő  

Tokár András képviselő  

                                          

 
Tanácskozási joggal jelen lévők:  
 

dr. Csatlós László jegyző 

 
                                 
Jegyzőkönyvet vezette: Varga Edina   
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Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Tisztelettel köszönti a soros nyílt képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy 

a Képviselő-testület határozatképes, 4 fő képviselő jelenlétével. 

Jegyzőkönyvvezetésre Varga Edina köztisztviselőt kéri fel.  

 

8/2017 (II.15.) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetőnek 

Varga Edina köztisztviselőt elfogadja. 

Felelős: Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017.02.15 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Javasolja a napirendi pontok módosítását.  

Az elfogadott munkaterv tartalmazta a 2016. évi költségvetés módosítását, mely a mai ülésre 

nem készült el, ezért ezen napirendi pont  levételét javaslom.  

 

9/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 

1. A 2017. évi költségvetés megtárgyalása 

2. A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 

3. A 2017. évi rendezvényterv  

4. A Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

5. Döntéshozatal a díjköteles közművelődési szolgáltatások köréről és a díjak 

mértékéről 

6. A polgármester szabadságának ütemezésének jóváhagyása 

7. Kommunális hulladékszállítással kapcsolatos képviselő - testületi döntések 

meghozatala  

8. Munkavédelmi és tűzvédelmi vezetői feladatok ellátására vonatkozó szerződés 

elfogadása 

9. 2016. évi települési tájékoztató az EDF Démász Zrt. közvilágítás üzemeltetési 

tevékenységéről 

10. Egyéb 

a) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez pályázatához való csatlakozás lehetősége 

b) a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-1.5.3-16  

azonosítószámú pályázat benyújtásáról  

c) Támogatások  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendre tett javaslatot elfogadta.  

 

I. Napirendi pont:   
A 2017.évi költségvetés megtárgyalása 

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Gógné Gedó Ildikó megbízott pénzügyi főelőadó elkészítette a 2017. évi költségvetési 

rendelet tervezetet. A rendelettel kapcsolatos egyeztetések részben megtörténtek. 

Véleményem szerint azonban vannak olyan sorok melyek nem megfelelően kerültek 

meghatározásra a rendeletben.  

A képviselők a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a jelenlévő Gógné Gedó 

Ildikónak.  
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Gógné Gedó Ildikó megbízott pénzügyi főelőadó: 

A rendelet tervezetben változtatásra nincs szükség. Jelen formában elfogadható. 

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Amennyiben hozzászólás, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nincs, kérem a Tisztelt 

képviselő-testületet, hogy a rendeletet alkossa meg. 

 
 

CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1 /2017. ( II. 15 ) számú önkormányzati 

R E N D E L E T E 

Csabaszabadi Község 2017. évi költségvetéséről 

 

 

A javaslattal szemben észrevétel, ellenjavaslat nem volt, Csabaszabadi Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.  
 

 

II. Napirendi pont: 
A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Jogszabályi előírás, hogy a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig 

közbeszerzési tervet kell elfogadni. 2017. évre vonatkozóan a közbeszerzési értékhatárt 

meghaladó építkezésről, beruházásról vagy vásárlásról nincs tudomásunk.  

 

10/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évre közbeszerzési 

tervének összesített bevételi és kiadási oldalát 0 - ban azaz Nullában határozza meg, 

tekintettel arra, hogy ebben az évben olyan vásárlást, építést, beruházást nem tervez, 

amely meghaladja a jogszabályban rögzített közbeszerzési értékhatárt.  

A képviselő – testület a 2015. évi. CXLIII. törvény 41.§.(1) bekezdése szerint 

nyilvánosságra hozza a 2017. évi közbeszerzési tervét. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

III. Napirendi pont: 
A 2017. évi rendezvényterv  
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

 A település lakosságszáma alapján nem lehet teljesen elkülöníteni a civil szervezetek által 

megrendezésre kerülő, illetve az önkormányzat által szervezett rendezvényeket ezért az 

előterjesztés települési szinten megrendezésre kerülő 2017. évi rendezvényeket tartalmazza.  

11/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a településen 

megszervezésre kerülő 2017. évi rendezvénytervet tudomásul veszi. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. december 31. 

 
Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
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IV. Napirendi pont: 
A Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

 
Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

A Bizottság feladata megszervezni a településen a fellelhető nemzeti értékek azonosítását, 

létrehozni és bővíteni a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, 

majd a javaslata alapján - ha erre érdemes - megküldeni azt a megyei értéktárba. 2016. évben 

javaslat nem érkezett a települési értéktár bővítésére.  

 

12/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár 

Bizottság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő:  2017. február 15. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

V. Napirendi pont: 
Döntéshozatal a díjköteles közművelődési szolgáltatások köréről 
és a díjak mértékéről 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

A helyi Közművelődési rendelet értelmében a díjköteles közművelődési szolgáltatásokról 

azok mértékéről a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg kell döntenie a képviselő-

testületnek. Javaslom, hogy 2017. évben se kerüljön díj megállapításra ezen feladatok 

ellátására.  

 

13/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő- testülete úgy határozott, hogy 

2017. évben térítésmentesen biztosítja a Csabaszabadi, Apácai u. 2. szám alatti 

Közművelődési és Közösségi Színtér által nyújtott szolgáltatásokat.  

Határidő: 2017. december 31.  

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

VI. Napirendi pont: 
A polgármester szabadságának ütemezésének jóváhagyása 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

A jogszabályi előírások alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év 

február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. Kérem, hogy az 

előterjesztés alapján a 2017. évi szabadságolási ütemtervet elfogadni szíveskedjen.  

 

14/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 2017. évi  

szabadságolási ütemtervét, a határozat, jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésben 

foglaltak szerint jóváhagyja.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester, jegyző 
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Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

VII. Napirendi pont: 
Kommunális hulladékszállítással kapcsolatos képviselő - testületi 
döntések meghozatala  

a) BKSZ Plusz Nonprofit Kft. társasággal kapcsolatos 
döntés meghozatala 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Csabaszabadi Község Önkormányzata a hulladékszállítási közszolgáltatás biztosítása 

érdekében 2015. év májusában tulajdoni részt vásárolt a BKSZ Plusz Kft-től.   

2017. január 10. napján Ilyés Péter ügyvezető felmondta jogviszonyát a Kft.-nél. A 2017. 

január 26-i taggyűlés alkalmával Váczi Juliannát bízták meg az ügyvezetői feladatok 

ellátásával.  

A cégbírósági bejegyzéshez szükséges a tagtelepülési önkormányzatok képviselő - 

testületének jóváhagyó döntése is.   

 

15/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ Kft. 

taggyűlésének 6/2017. (01.27.) számú határozatát a határozat mellékletének megfelelően 

elfogadja 

Felelős:      Szeverényi Attiláné  polgármester 

Határidő:  a határozat megküldésére 2017. február 20. 

  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

b) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megszüntetése 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

A Bksz Plusz Kft. –vel december hónapban kötött az önkormányzat határozott időre 2017. 

július 30. napjáig szóló szerződést. A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. –

vel a feladatellátási szerződés elfogadása szintén december hónapban megtörtént azzal a 

kikötéssel  hogy az átadás a jelenlegi BKSZ Plusz Kft.- vel megkötött szerződés megszűnését 

követő nap.  

 

16/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 
Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési 

Nonprofit Kft-vel 2016. december 14-én kötött közszolgáltatási szerződést 2017. február 28. 

hatállyal közös megegyezéssel megszüntetni. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati 

feladatellátással kapcsolatos intézkedések megtételével.  

Felelős:  Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: 2017. február 28.  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

VIII. Napirendi pont: 
Munkavédelmi és tűzvédelmi vezetői feladatok ellátására 
vonatkozó szerződés elfogadása 

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  
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Az ágazati jogszabályok alapján a munkáltató köteles munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást 

tartani az állandó alkalmazottak részére évente egyszer, az új munkavállalóknak a jogviszony 

létesítését követően. A vállalkozási szerződés alapján a Muszolg Bt. havi 20 000,-Ft + áfa díj 

ellenében ellátná a jogszabály szerinti kötelező feladatokat.  

 

17/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő – testülete az előterjesztés 

mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja a MUSZOLG Bt - vel kötendő 

vállalkozási szerződést, továbbá felhatalmazza Szeverényi Attiláné polgármestert a 

szerződés aláírására. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017.február 28. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

IX. Napirendi pont: 
2016. évi települési tájékoztató az EDF Démász Zrt. közvilágítás 
üzemeltetési tevékenységéről 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az EDF Démász Zrt. elkészítette a 2016. évi 

közvilágítási tevékenységéről szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadni szíveskedjenek.  

 

18/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EDF DÉMÁSZ 

Önkormányzati Kapcsolattartó és Közvilágítási Irodája által megküldött 2016 évi 

települési tájékoztatóját az EDF DÉMÁSZ közvilágítás üzemeltetési tevékenységéről 

megismerte, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. 02. 08. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

X. Napirendi pont: 
Egyéb 
a)   KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 
pályázatához való csatlakozás lehetősége 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

A kormány korszerű informatikai szakrendszer bevezetéséről döntött, melynek országos 

kiterjesztése három ütemben valósul meg a települések lakosságszáma alapján.  Elsőként 

2017. január 1-ig, az ötezer fő lakosság alatti, önálló vagy közös hivatalt fenntartó települések 

csatlakoztak. A második ütemben, 2017. október 1-ig, valamennyi önkormányzatnak 

csatlakozni szükséges az adó szakrendszerhez. A harmadik ütemben, 2018. január 1-ig, 

valamennyi önkormányzatnak csatlakozni kell a rendszerhez. 

 Az ASP rendszer kialakítására a Közös Hivatal székhely települése nyújthat be pályázatot, 

melyhez a kirendeltség település képviselő - testületének hozzájáruló döntése szükséges.  

 

19/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 



 7 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a közös 

hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat Újkígyós Város polgármesterét, 

Szebellédi Zoltán  polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 

című felhívás  alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási 

jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 

Felelős:      Szeverényi Attiláné  polgármester    

Határidő:            2017. február 24  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

b) a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” 
EFOP-1.5.3-16  azonosítószámú pályázat benyújtásáról  
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

 A EFOP-1.5.3-16 azonosítószámú felhívás értelmében 100%-os, vissza nem térítendő 

előfinanszírozott, támogatás benyújtására van lehetőség a Humán szolgáltatók fejlesztésére, 

az esélyegyenlőtlenség csökkentérésre.   

 A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Egy 

konzorciumot legalább öt településnek kell létrehozzon. Csabaszabadi település 
konzorciumban Csorvás, Telekgerendás, Gerendás, Kétsoprony településekkel közösen 

nyújtaná be a pályázatot  
 

20/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben” pályázat benyújtását jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának polgármesterét a partner települési 

önkormányzatok részvételével kötendő  konzorciumi megállapodás megkötésére, 

valamint a  pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

Felelős:       Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő:   2017. április 01. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 
c)  Támogatások  

  

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Ismerteti az előterjesztést. A képviselő- testület hozzászólással, kiegészítéssel nem élt. 

21/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokok Duna-Tisza 

Közi Egyesülete részére a mellékelt megállapodás alapján 21 000,- Ft támogatást biztosít 

a Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének kiadási tételei 

között szereplő alsorának terhére.  

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a csatolt megállapodás aláírására. 

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. március 31.  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
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22/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a költségvetési rendelet figyelembevételével, maximum 15 000,- Ft 

összegben támogassa azon nonprofit szervezeteket, melyek Csabaszabadi Község 

Önkormányzatához ilyen célú kérelemmel fordulnak.  

A polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

a képviselő-testületet tájékoztatja legkésőbb 2018. április 30. napjáig. 

Felelős:      Szeverényi Attiláné polgármester    

Határidő:  folyamatos 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2017. évi 

költségvetés tárgyalásakor a testület nem hozott döntést 2 határozati javaslat tekintetében, 

mivel nem történt meg a szavazásra bocsátása a testületi határozati javaslatoknak. A két 

határozati javaslat technikai kérdés, polgármesteri felhatalmazásról szól.  A képviselő-testület 

hozzászólással, kiegészítéssel nem élt. 

 

23/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2017. évi elemi költségvetés, valamint a havi pénzforgalmi 

jelentések Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor a  főkönyvi egyezőségek 

érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Felelős:  Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő:  Értelem szerint 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

24/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2016. évet érintő beszámolók Magyar Államkincstárhoz történő 

benyújtásakor a  főkönyvi egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Felelős:  Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő:  Értelem szerint 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendi pontjait megtárgyalta 

a polgármester megköszönte a megjelenést, majd az ülést bezárta. 

 

Kmf 

 

Szeverényi Attiláné       Dr. Csatlós László 

          polgármester               jegyző 


