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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-
testületének 2017. július 26. (szerda) 9 óra 00 perckor 
megtartott soron kívüli 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 soron kívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  

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

Jegyzőkönyvvezetésre Varga Edina köztisztviselőt kéri fel.  

 

78/2017 (VII. 26) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetőnek 

Varga Edina köztisztviselőt elfogadja. 

Felelős: Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017.07.26. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Javasolja az előzetesen kiküldött napirendi pontok elfogadás.  

 

79/2017 (VII.26.) Kt. számú határozat      

1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet 

megalkotása  

2. Település Arculati Kézikönyv és rendelet elkészítésével kapcsolatos képviselő-

testületi döntések meghozatala 

3. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírás testületi megtárgyalása 

4. A Falugondnoki szakmai programjának valamint belső szabályzatainak  

módosítása  

5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátást érintő  évközben bevezetett térítési 

díjának önkormányzati átvállalásának lehetőségeiről szóló testületi tájékoztató és 

testületi döntés meghozatala 

6. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás, döntéshozatal 

7. Egyebek 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendre tett javaslatot elfogadta.  

 

I. Napirendi pont:   
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 
szóló rendelet megalkotása  

 

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

A Békés Megye Kormányhivatal Hatósági Főosztálya szakmai segítségnyújtás keretében 

észrevételezte, hogy a munkaidőn, valamint a hivatali helyiségen kívül tartandó 

házasságkötésekért, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítéséért járó díjazásról szóló 

4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet korábban hatályon kívül helyezet jogszabályi 

felhatalmazáson alapszik, ezért javaslom a 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet hatályok 

kívül helyezését és az előterjesztés mellékletét képező rendelet –tervezet elfogadását.  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2017. (VII.26.) önkormányzati rendelete  

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő  

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 
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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: 
Település Arculati Kézikönyv és rendelet elkészítésével 
kapcsolatos képviselő-testületi döntések meghozatala 
 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Ismerteti az előterjesztést.  

A képviselő-testület kiegészítéssel nem élt.  

 

80/2017 (VII.26.) Kt. számú határozat      

1,/ Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi LXXIV. 

törvény a településkép védelméről, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló jogszabályok előírásainak megfelelően elindítja a Település 

Arculati Kézikönyv elkészítését.  

2,/ A kézikönyv illetve a rendelet elkészítésével a Tér és Terület Bt. Gyula Hajnal utca 

25/2 szám alatti céget bízza meg, képviseli Torma Gyöngyi okleveles építészmérnök, aki 

az eljárás során ellátja a főépítész feladatokat is. 

3,/ Csabaszabadi  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri és egyben 

felhatalmazza  a polgármestert és jegyzőt, hogy  a Településképi Arculati Kézikönyv 

elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg,  és az ahhoz kapcsolódó 

szerződéseket kösse meg. 
 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

   Dr. Csatlós László jegyző 

Határidő: folyamatos 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
 

 

 

81/2017 (VII.26.) Kt. számú határozat     

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) c) és d) pontjai szerinti tárgyalásos eljárással elindította 

a Csabaszabadi község településrendezési tervének, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 

10/2006. ( VIII.01.) KT. számú önkormányzati rendeletének és szabályozási tervének 

módosítását és annak lebonyolítása érdekében hagyja jóvá a partnerségi egyeztetés 

szabályait. 

A partnerségi egyeztetés szabályai vonatkoznak a Települési Arculati  Kézikönyv 

elkészítés során alkalmazandó eljárásra is. 

 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
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III. Napirendi pont: 
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati 
kiírás testületi megtárgyalása 

 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Az idei évben az előző évekhez viszonyítva egy hónappal korábban került kiírásra a  

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásról szóló pályázat. A pályázaton való részvétel feltételeiben változás nem történt. A 

szociális rászorultság részletes feltételeit a megállapított támogatást követően rendeletben kell 

szabályozni.  

 

 

82/2017 (VII.26.) Kt. számú határozat     

1. Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy pályázatot nyújt be „A települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása”  jogcímen  2017. augusztus 25 

napjáig. 

Az igényelt támogatás mértéke 120 q barnakőszén, vállalt önerő összege bruttó 

76 200,-Ft. Az ezen felül felmerülő fuvarköltségre pedig 150 000,- Ft önerőt vállal 

a képviselő-testület. 

Az önerő biztosítása Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. év  kiadási 

sorain belül a szociális jellegű kiadások terhére történik.   

2. Csabaszabadi Község Önkormányzata képviselő - testülete. a pályázat 

benyújtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére és jognyilatkozat, 

megállapodás aláírására felhatalmazza Szeverényi Attiláné polgármestert, 

valamint dr. Csatlós László jegyzőt.  

3. A települési önkormányzat a szociális célú tüzelőben részesülőtől ellenszolgált 

nem kér. 

Felelős:  Szeverényi Attiláné polgármester 

   dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017. augusztus 25  a pályázat benyújtására 

       folyamatos 

 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
 

 

IV. Napirendi pont 
A Falugondnoki szakmai programjának valamint belső 
szabályzatainak  módosítása  
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Falugondnoki szolgáltatás biztosításával kapcsolatban hatósági ellenőrzést tartottak, melynek 

keretében az előterjesztés melléklete szerinti pontosításokat szükséges megtenni.  

 

83/2017 (VII.26.) Kt. számú határozat     

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 

szakmai programját a melléklet szerint elfogadja. 
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Felelős: Szeverényi Attiléné polgármester  

Határidő:2017. 07.31.  

 

 Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

           

84/2017 (VII.26.) Kt. számú határozat     

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gépjármű üzemeltetési 

szabályzatot a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017.07.31. 

  

 Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

  

 85/2017 (VII.26.) Kt. számú határozat     

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csabaszabadi Község 

Önkormányzat házirendjét a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő:2017.07.31.  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

  

V. Napirendi pont 
 A személyes gondoskodást nyújtó ellátást érintő  évközben 
bevezetett térítési díjának meghozatala önkormányzati 
átvállalásának lehetőségeiről szóló testületi tájékoztató és testületi 
döntés 

 
Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Jogszabályi előírás alapján önkormányzati feladat a szociális alapellátások biztosítása is. 

A Békéscsabai Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szociális Központ biztosítja a 

településünkön a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokat. 

A 2017. április 1.-től bevezetésre került intézményi térítési díj miatt az egyszemélyes 

háztartásokban élő, idős személyek nem képesek a térítési díjat úgy megfizetni, hogy az a 

saját megélhetésüket ne veszélyeztesse.  

 

86/2017 (VII.26.) Kt. számú határozat     

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2017. 

szeptember 1. napjától 2017. december 31. napjáig - a házi segítségnyújtás keretén belül 

személyi gondozásra jogosult ellátott névére kiállított számla ellenében - az ellátott 

egyszeri kérelmére kifizeti a térítési díjat.  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésében a szociális kiadások előirányzatán belül fedezetet biztosít térítési díj 

támogatás kiadásaira maximum bruttó 400 000,- azaz –négyszáz ezer forint - összegig.  

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő:2017. december 31. 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta. 

 



 6 

VI.  Napirendi pont 
Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás, döntéshozatal 

 
Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Ismerteti az előterjesztést.  

A képviselő-testület kiegészítéssel nem élt 
 
87/2017 (VII.26.) Kt. számú határozat     

Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő-testülete a folyamatban lévő 

pályázatokkal kapcsolatos beszámolót elfogadta és tudomásul vette, ellenvetéssel, 

kiegészítéssel nem élt a képviselő-testület. 

Felelős:  Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: 2017. július 31. 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta. 
 

VII. Napirendi pont 
Egyebek 

  

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Napirendi ponttal kapcsolatos megkeresés, indítvány nem érkezett. 

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 


