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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Csabaszabadi Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületének 2017. január 23. (hétfő) 11 
óra 30 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 nyílt képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

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

Jegyzőkönyvvezetésre Varga Edina köztisztviselőt kéri fel.  

 

1/2017 (I.23.) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetőnek 

Varga Edina köztisztviselőt elfogadja. 

Felelős: Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017.01.23 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

Javasolja a kiküldött napirendi pontok elfogadását.  

 

 

2/2017 (I.23.) Kt. számú határozat 

1. Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

2. Sportpark létesítésével kapcsolatos döntés meghozatala  

3. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület előfinanszírozási kérelme  

4. Egyebek  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendre tett javaslatot elfogadta.  

 

I. Napirendi pont:  
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 
módosítása 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását a képviselő-

testület a decemberi ülés alkalmával már tárgyalta, elfogadta. Az alapító okirat ismételt 

módosítása a kormányzati funkciók pontosítása miatt vált szükségessé. Kérem a Tisztelt 

képviselő - testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadja el az alapító okirat 

módosítását.  
 

3/2017 (I.23.) Kt. számú határozat 

1. Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újkígyósi Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratát módosító 118/2016. (XII.30.) Kt. számú 

határozatát visszavonja. 

2. Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újkígyósi Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratot a határozat mellékletének megfelelően elfogadja. 

3. Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező alapító okiratot aláírja.  

Felelős:      Szeverényi Attiláné polgármester    

Határidő:  folyamatos 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

II. Napirendi pont: 
Sportpark létesítésével kapcsolatos döntés meghozatala  
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Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Csabaszabadi Község Önkormányzata 1 db A típusú sportpark létesítésére adta be támogatási 

kérelmét a 28 hrsz-ú ingatlanán, a játszótéren.. A BMSK Zrt. levélben tájékoztatta 

önkormányzatunkat, hogy kérelmünket támogatják, az A típusú sportpark létesítését 

településünkön. 

 

4/2017 (I. 23) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő – testülete tudomásul veszi a 

Nemzeti Fejlesztési Miniszter támogató döntését a Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sportpark Program tárgyában. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza 

Szeverényi Attiláné polgármestert a pályázat megvalósításához szükséges nyilatkozatok 

megtételére, együttműködési megállapodás aláírására.  

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: 
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
előfinanszírozási kérelme  
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Csabaszabadi Község Önkormányzata tagja a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesületnek. Az egyesület 101 009,-Ft visszatérítendő működési támogatási kérelemmel 

fordult önkormányzatunk felé, melyet három részletben kellene átutalni az Egyesület részére.  

 

5/2017 (I. 23) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő – testülete úgy határoz, hogy bruttó 

101009,-Ft visszatérítendő támogatást biztosít 2017. évi költségvetésének terhére három 

részletben a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület folyamatos 

működésének biztosítása érdekében.   

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Szeverényi 

Attiláné polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: értelem szerint  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

IV. Napirendi pont: 
                 Egyebek 
 
Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Az elmúlt időszak tartós hideg időjárása miatt megnövekedett azon rendkívüli települési 

támogatást igénylő személyek száma, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme 

meghaladja a helyi rendeletben meghatározott jövedelmi határt, viszont különös méltánylást 

érdemlő élethelyzetük miatt támogatásra szorulnak. 

Javaslom a képviselő- testületnek, hogy a mielőbbi segítségnyújtás érdekében hatalmazza fel a 

polgármestert a szükséges támogatás megállapítására.  

 

6/2017 (I. 23) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2017. évi költségvetésének terhére az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás 
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együttes előirányzatán belül fedezetet biztosít méltányos természetbeni települési 

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)  személyek esetében – kérelem 

ellenében – háztartásonként  maximum egyszeri 5 mázsa tűzifa természetbeni  

támogatást nyújt. A képviselő-testület további feltételként határozza meg az 

alábbiakat: a különös méltánylást érdemlő esetek tekintetében  - elemi kár, a 

létfenntartást veszélyeztető lopás, rablás, két hónapot meghaladó tartós betegség – 

fennállása mellett jövedelemhatártól függetlenül rendkívüli települési támogatást 

szükséges megállapítani amennyiben a  kérelmező a rendkívüli körülményt igazolja, 

arra vonatkozóan nyilatkozatot tesz, illetőleg, ha az köztudomású. Az átmeneti 

rendelkezést a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról szóló 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet különös méltánylást 

szabályozó szakasza, valamint a rendkívüli hideg időjárás tette indokolttá.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatással kapcsolatos 

intézkedésekre.  

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: 2017. 03.15.  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Békés Város Polgármestere taggyűlést 

kezdeményezett a BKSZ Plusz Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felmondása miatt. 

Csabaszabadi Önkormányzata is tagtelepülésként érintett. A működés zavartalan 

biztosításának érdekében a héten többszöri megjelenésre is szükség van Békésen a 

székhelyen. Átmeneti időszak lévén további változások is várhatóak a BKSZ Plusz Nonprofit 

KFT tekintetében. Jelenlegi információnk alapján várhatóan a BKSZ Plusz Nonprofit Kft a 

DAREH Bázis Nonprofit Zrt alvállalkozójaként fogja ellátni a települési hulladékszállítást.   

Emiatt kérjük a képviselő-testület általános felhatalmazását. 

 

7/2017 (I. 23) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a BKSZ Plusz Nonprofit Kft. – vel kapcsolatos taggyűléseken való 

képviselettel. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos 

szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Szeverényi Attiláné  

Határidő: folyamatos  

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 valamint a képviselő- testület egész éves munkáját, 

majd az ülést bezárta. 

 

Kmf 

 

Szeverényi Attiláné       Dr. Csatlós László 

          polgármester               jegyző 


