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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-
testületének 2017. június 28. (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 képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes 4 fő képviselő jelenlétével. 

Jegyzőkönyvvezetésre Varga Edina köztisztviselőt kéri fel.  

 

60/2017 (VI.28) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetőnek 

Varga Edina köztisztviselőt elfogadja. 

Felelős: Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017.06.28. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

A 2017. évi munkaterv értelmében a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását a meghívó 

tartalmazza, viszont az beterjesztésre nem kerül a mai ülés alkalmával. Javasolja az előzetesen 

kiküldött napirendi pontok módosítását.  

 

61/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat      
1. Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő –testületének a 2016.évi 

pénzügyi            terv  végrehajtásáról szóló 3/2017. (IV.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása  

2. BKSZ Plusz Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozása  
3. Az Alföldvíz Zrt. 2017. évi Gördülő Fejlesztési Tervéhez kapcsolódó ivóvíz-  

hálózati  rekonstrukciós munkák elvégzésére irányuló vállalkozási 
szerződés elfogadása  

4.  Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálat 
5.  Beszámoló:  

a) A Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben 
végzett 2016. évi munkájáról  

b)  DAREH Társulás 2016.évi tevékenységéről szóló beszámoló  
6. Békés Megyéért Kitüntető Díj adományozására javaslattétel 
7. Egyebek  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendre tett javaslatot elfogadta.  

 

I. Napirendi pont:   
Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő –testületének a 
2016.évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 3/2017. (IV.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása  

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

A képviselő- testület 2017. április 26-án alkotta meg a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

szóló önkormányzati rendeletet, mely adminisztratív okokból hiányosan került elfogadásra. 

Gógné Gedó Ildikó pénzügyi főelőadó elkészítette az előterjesztés mellékeltét képező rendelet 

tervezet, mely értelmében a konszolidált mérleg javításra került. 

 

 

CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5/2017 (VI.28.) önkormányzati RENDELETE  

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 3/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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A javaslattal szemben észrevétel, ellenjavaslat nem volt, Csabaszabadi Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.  
 

 

II. Napirendi pont: 
BKSZ Plusz Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozása  

 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

A BKSZ Plusz Kft. 2017. május 16. napján tartott ülésén határozatában a társaság 

felügyelőbizottsági tagjának választotta meg Földesi Erzsébet Boglárkát. Tekintettel arra, 

hogy Csabaszabadi Község Önkormányzata tulajdoni részesedéssel rendelkezik a BKSZ Plusz 

Kft., ezért a képviselő- testület jóváhagyása szükséges.  

 

62/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat      

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ Kft. 

taggyűlésének 10/2017. (V. 16.); 11/2017. (V. 16.) számú határozatait jelen határozat 

mellékletének megfelelően elfogadja 

 

Felelős:      Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő:  a határozat megküldésére 2017. június 30. 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
 

 

III. Napirendi pont: 
Az Alföldvíz Zrt. 2017. évi Gördülő Fejlesztési Tervéhez 
kapcsolódó ivóvíz-hálózati rekonstrukciós munkák elvégzésére 
irányuló vállalkozási szerződés elfogadása  
 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Az Alföldvíz Zrt. a Gördülő Fejlesztési Terv keretében meghatározta a 2017. évi beruházás 

területét. Az előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírása érdekében a képviselő testület 

jóváhagyása szükséges. 

 

63/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat      

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. által 

Csabaszabadi községre vonatkozó 2017. évi gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó 

ivóvíz-hálózati rekonstrukciós munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést az 

1.számú melléklet egyeztetése mellett a határozat mellékletének megfelelően elfogadja. 

 

Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására és a szerződés teljesítésének 

figyelemmel kísérésével.  
  

Felelős:   Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő:   a határozat megküldésére 2017.07.30 

  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
 

 

 

IV. Napirendi pont 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálat 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Jogszabályi előírások miatt a települési önkormányzatnak rendelkeznie kell Helyi 

esélyegyenlőségi programmal, melyet kettő évente felülvizsgálni szükséges.  

 

64/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat      

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csabaszabadi Község 

Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát a mellékletnek 

megfelelően  elfogadja.  
Felelős:     Szeverényi Attiláné  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 
Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
 

V. Napirendi pont 
Beszámoló:  
A) A Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszerben végzett 2016. évi munkájáról  
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a Békés Megyei Könyvtár 2016. évről szóló írásbeli 

beszámolóját elkészítette. A beszámolóból kitűnik, hogy a könyvtári szolgáltatást igénybevevők 

száma településünk esetében  folyamatosan nőtt. 

 

65/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat      

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte a Békés 

Megyei Könyvtár által nyújtott szolgáltatásról, ezen belül a 2016. évről szóló 

beszámolóját, melyet a melléklet szerint elfogad. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

 
Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 
 

B)DAREH Társulás 2016.évi tevékenységéről szóló beszámoló  
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Ismertette az előterjesztést. 

 
66/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat      

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Délkelet- Alföldi 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 

Társulás 18/2017 (V.30) TGy számú határozatát jelen határozat mellékletének 

megfelelően jóváhagyja.  

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: a határozat megküldésére 2017. 06. 30 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta. 
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67/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat      

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Délkelet- Alföldi 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 

Társulás 2016.évi tevékenységéről szóló szöveges beszámolót  jelen határozat 

mellékletének megfelelően jóváhagyja.  

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: a határozat megküldésére 2017. 06. 30 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta. 

 

VI. Napirendi pont 
                Békés Megyéért Kitüntető Díj adományozására javaslattétel 

 
Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

A Békés Megyéért Kitüntető Díj adományozását rendeletben szabályozta a Békés Megyei 

Önkormányzat. A rendelet értelmében Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő- 

testülete is javaslatétellel élhet.   

 
68/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat      

Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő-testülete „Békés Megyéért” kitüntető díj 

adományozására javaslattétellel nem él. 

 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: 2017. június 30. 

 
Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta. 

 
 

VII. Napirendi pont 
Egyebek  
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében önkormányzatunk pályázatot 

kíván benyújtatni az Apácai u. 2. szám alatti épület tető szerkezetének valamint gépészeti 

részének felújítására.  

 

69/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat      

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16 kódszámú 

felhíváson pályázni kíván. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás tárgyában a 

polgármester számára általános felhatalmazást ad a határidős feladatok ellátására azzal 

a feltétellel, hogy utólag a soros képviselő-testületi ülés alkalmával köteles beszámolni a 

projekttel kapcsolatos intézkedésekről. A polgármester akadályoztatása esetén a 

képviselő-testület kijelöli az alpolgármestert, illetve a jegyzőt  a feladatok ellátására.  

 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

              Lung János Pál alpolgármester 

  Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017. augusztus 30. 
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Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Ismertette az előterjesztést.  

 
70/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat      

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy  gondoskodjon a Békés Megye Képviselő-testülete Megyei 

Levéltárának a közlevéltári ellenőrzése alapján előírt beszerzések tárgyában maximum 

bruttó 400 000,- Ft összeghatárig Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetésének kiadási tételei között szereplő dologi költségek terhére.  

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. július 31. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

71/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat      

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet 

szerinti MARATHON Taneszköz - Sport Kft. színpad készítéséről szóló árajánlatát 30 

000,- Ft + ÁFA/m2 beszerzési áron, 20 m2 terület tekintetében és egyúttal felhatalmazza 

a polgármestert, hogy  gondoskodjon a beszerzésről Csabaszabadi Község 

Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének kiadási tételei között szereplő 

közművelődési  alsorának a dologi költségek terhére.  

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

72/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a községházán belül az önkormányzati hivatal kirendeltségét 

érintően gondoskodjon 2 db klíma berendezés beszerzéséről, beszereltetéséről, maximum 

bruttó 450 000,- Ft összeghatárig Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetésének kiadási tételei között szereplő dologi költségek terhére.  

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. július 31. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

73/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy az 

Újkígyósi Város Önkormányzatának alkalmazásban álló, de Csabaszabadi település 

vonatkozásában feladatot ellátó 1 fő alkalmazott  bér + járulékainak költségére 

adminisztratív okokból nem került elkülönítésre előirányzat, emiatt utasítja a 

polgármestert és a jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen az 

előirányzat megemelésére intézkedés megtörténjen, addig pedig felhatalmazza a 

polgármestert  az 1. félévre vonatkozó kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítésének végre 
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hajtására 1 300 eFt összeghatárig. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás aláírja.   

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

74/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Csabaszabadi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

kiadási tételei között szereplő bérjellegű egyéb kifizetések (nem rendszeres kifizetések és 

esetleges jutalmak is) végrehajtása időarányosan kifizetésre kerüljön  

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. június hó 30. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta 

  

75/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy az 

Újkígyósi Város Közös Önkormányzati Hivatalában alkalmazásban álló 1 fő 

köztisztviselő részére esedékes egyéb juttatást biztosítsák,  emiatt utasítja a 

polgármestert és a jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen a szükséges 

előirányzat megemelésére intézkedés megtörténjen. 

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta 

 

76/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésében az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás együttes 

előirányzatán belül fedezetet biztosít a beiskolázási támogatás kiadásaira maximum 

bruttó 200 000,- azaz – Kettőszáz ezer forint - összegig.  

A képviselő-testület a Csabaszabadi községben élő (lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen Csabaszabadi településen élő) tanköteles korú,  oktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulók részére – kérelem ellenében - tanulónként  5 000 Ft, azaz: -

Ötezer - forint beiskolázási támogatást nyújt. A képviselő-testület további feltételként 

határozza meg a beiskolázási támogatás összegével megegyező, vagy azt meghaladó 

tanszerről, ruházatról (a támogatásban részesülő gyermek nevére) kiállított számla 

bemutatását. A beiskolázási támogatást 2017. szeptember 30-ig lehet kérelmezni az 

önkormányzati hivatalban, a tanulói jogviszony igazolásával vagy családtámogatási 

igazolással. A megállapított támogatás 2017. október 31-ig kerül kifizetésre az 

önkormányzati hivatal pénztárában. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a beiskolázási támogatással kapcsolatos hatáskör gyakorlására, valamint a támogatás 

kifizetésére.  
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Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő:2017. október 31 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta 

 

77/2017 (VI.28.) Kt. számú határozat: 

Csabaszabadi Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete 

elkészítését indító döntésének meghozatalára 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

biztosított jogkörében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében a településfejlesztési és településrendezési 

feladatairól szóló kötelezettségeit, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény 12. § (2) bekezdésében megállapított felhatalmazását, valamint a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. és 22. §-aiban foglaltak 

előírásait figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

1. Csabaszabadi Község közigazgatási területére a Településképi Arculati 

Kézikönyv és a Településképi rendelet elkészítését a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XII. 8.) Korm. rendelet 28. és 29/A. §-ai vonatkozó rendelkezései 

szerinti véleményezési és partnerségi egyeztetési, a 43/A. § rendelkezései szerinti 

eljárásrenddel elindítja. 

2. Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert és a jegyzőt a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséhez 

szükséges intézkedések megtételére és az ahhoz kapcsolódó szerződések 

megkötésére. 

Határidő: folyamatos. 

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester 

                 Dr Csatlós László jegyző 

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 


