
 1 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-
testületének 2017. szeptember 27. (szerda) 9 óra 00 perckor 
megtartott soron kívüli nyílt testületi ülésről. 

 
Helye:   

Csabaszabadi Község Önkormányzata 
Csabaszabadi Apácai u. 6.         

 
Jelen vannak:  
 

Szeverényi Attiláné polgármester 

Vincze - Szeverényi Tímea 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 határozatképes3fő képviselő jelenlétével. 

Jegyzőkönyvvezetésre Varga Edina köztisztviselőt kéri fel.  

 

88/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetőnek 

Varga Edina köztisztviselőt elfogadja. 

Felelős: Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017.09.27. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Napirend előtti felszólalásra lehetőséget adott, azonban a jelenlévő képviselők nem kívántak 

élni a lehetőséggel. Javasolta az előzetesen kiküldött napirendi pontok elfogadást.  

 

89/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat:  

1. Tájékoztató a 2017.évi költségvetés teljesítéséről  

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

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet módosítása 

3.  A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 3/1995 (I.23) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

4. ASP rendszerrel kapcsolatos képviselő-testületi döntések meghozatala  

5. Bursa Hungarica 2018.évi pályázati fordulóhoz csatlakozás 

6. Gördülő Fejlesztési Terv 2018-2032 év időszakára vonatkozó jóváhagyása  

7. Támogatások megtárgyalása  

8. Egyebek  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendre tett javaslatot elfogadta.  

 

I. Napirendi pont:   
Tájékoztató a 2017.évi költségvetés teljesítéséről  
 

Szeverényi Attiláné polgármester:  

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kiküldött anyagnak megfelelően tárgyalnák a 

napirendet, a kiküldést követően nem történt módosítás az anyagban. Továbbá elmondta, hogy 

a napirend a 2017. év június hó 30. napi zárás adatait tartalmazza. 2017. év elején az eredeti 

költségvetési rendelet megalkotásakor a képviselő-testület célul tűzte ki a működőképesség 

megtartását. Az előző években az önkormányzat folyamatos megszorításokkal küzdött, ami 

miatt több karbantartás és apróbb beruházás is elmaradt az évek alatt, azok a testület által 

2017-re meghatározott feladatok, melyekre a pénzügyi forrás is rendelkezésre áll, már a 

második félévben történtek meg, így az előterjesztésben kiküldött 1. félévi beszámoló azon 

számokat és teljesítéseket nem tartalmazza. Összességében megállapítható, hogy a 

költségvetésben meghatározott célok szerint a működőképesség végig biztosított volt. 

 
 

90/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés I. 

féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős:      Gógné Gedó Ildikó pénzügyi főelőadó 



 3 

Határidő:   2017. szeptember 27. 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta..  

 
 

CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2017.(IX.27) önkormányzati RENDELETE 2017. évi költségvetéséről szóló 

1/2017.(II.15.) rendelet módosításáról 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.  
 

 

 

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

Szeverényi Attiláné polgármester: 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kormányhivatal törvényességi ügyintézője kezdeményezte 

a rendelet módosítását, mivel a rendelet helytelenül ÁFA feltüntetését is tartalmazta. A 

gyakorlatban a rendeletek hatálya alatt senki részére nem került kiszámlázásra semmilyen 

összeg, azonban ennek ellenére is javasolt a rendelet törvényes keretek közötti szabályozása. 

Emiatt a polgármester javasolta az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását a képviselő-

testülettől. 

 
 

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2017. (IX.27) önkormányzati rendelete  

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő  

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló  

6/2017. (VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.  
 

 

 

III. Napirendi pont: 
A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 3/1995 
(I.23) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 

 
Szeverényi Attiláné polgármester: 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kormányhivatal törvényességi ügyintézője kezdeményezte 

a rendelet módosítását az Nsztv. 32.§-ának szabályozása miatt. Az Nsztv. rögzíti, hogy mely 

esetekben köteles a képviselő-testület helyi népszavazást elrendelni, ehhez már nem %-ban, 

hanem főben szükséges megállapítani a limitet. Emiatt a polgármester javasolta az 

előterjesztés szerinti rendelet megalkotását a képviselő-testületnek. 

 

 

Csabaszabadi Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2017. (IX.27) önkormányzati rendelete  

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
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A javaslattal szemben észrevétel, ellenjavaslat nem volt, Csabaszabadi Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.  

 

 

IV. Napirendi pont: 
ASP rendszerrel kapcsolatos képviselő-testületi döntések 
meghozatala  
 

Szeverényi Attiláné polgármester: 

Emlékeztette a képviselőket, hogy Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő-testülete a 

19/2017 (II.15.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 

székhely települése a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció 

az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási 

kérelmet nyújtson be. A pályázati kiírás  alapján eszközbeszerzésre 3 150 000 Ft összeg volt 

elszámolható, a rendszer kiépítésével kapcsolatos feladatokat, beszerzéseket az közös hivatal 

székhelytelepülése koordinálta le. 

Ez Csabaszabadi esetében az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges eszköz tekintetében a PC 

247 650,-Ft, monitor 33 250,-Ft, és kártyaolvasó 15 000,-Ft. Lakosságszám arányosan 

településünkre 141216,- Ft támogatási összeg jutott, így 154 684,-Ft önerőt szükséges 

biztosítani az ASP rendszer működéséhez.  A polgármester javasolta az előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek. 

 
91/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

ASP rendszer kiépítéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzésére, maximum 

bruttó 160 000,- Ft önerőt biztosít a Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetésének kiadási tételei között szereplő dologi költségek terhére.  

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017.október 31. 

 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

V. Napirendi pont: 
Bursa Hungarica 2018.évi pályázati fordulóhoz csatlakozás 
 

Szeverényi Attiláné polgármester: 

Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy az előző évekhez hasonlóképpen zajlik a Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszer mind a határidők, mind pedig a tartalmát tekintve. Emiatt kérte a 

képviselő - testülettől  az önkormányzati csatlakozás támogatását. 

 

92/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.  

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános 

Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 

elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
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során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 

jár el.  

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett 

pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-

BURSA rendszerben rögzíti.  

Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-BURSA rendszerben általa 

meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 

fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 

feltételeivel.  

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csatlakozási Nyilatkozatot 

aláírja és határidőre az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére megküldje.  

 

Határidő: 2017. október 3.  

Felelős: Dr Csatlós László jegyző  

 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

 

VI. Napirendi pont: 
Gördülő Fejlesztési Terv 2018-2032 év időszakára vonatkozó 
jóváhagyása  
 

 
Szeverényi Attiláné polgármester: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az Alföldvíz Zrt., mint a település víziközmű 

szolgáltatója véleményezés céljából megküldte  az előterjesztés mellékletét képező 2018 -

2032 időszakra vonatkozó Gördülő  Fejlesztési Tervet.  

Hozzáfűzte, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) 

bekezdése kimondja, hogy „A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 

- a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves 

időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.” A terv három ütemben tizenöt éves időtávra 

( I. ütem: első év, II. ütem : 2-5 év, III. ütem 6-15 év) készül, melyet a Magyar Energetikai és 

Közmű – Szabályozási Hivatalhoz szeptember 30. napjáig az Alföldvíz Zrt. nyújtja be a 

képviselő-testületi jóváhagyást követően. 

 

93/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. által 

Csabaszabadi községre vonatkozó 2018-2032 évi gördülő fejlesztési tervet az határozat 

mellékletének megfelelően elfogadja, továbbá megbízza a polgármestert a véleményező 

nyilatkozat illetve a meghatalmazás aláírására.  

  

Felelős:   Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő:   a nyilatkozat megküldésre 2017. szeptember 30. 

 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

VII. Napirendi pont: 
Támogatások megtárgyalása  
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Szeverényi Attiláné polgármester: 

 

Emlékeztette a képviselő-testület tagjait, hogy bár általános felhatalmazással és 

keretmegállapítással rendelkezik a 2017. évben az Egyesületek kisebb összegű támogatásának 

céljára, azonban nem élt ezzel a felhatalmazással és a mellékelt előterjesztés szerinti 

egyesületek támogatását javasolja és kéri a képviselő-testület tagjaitól. 

 

94/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség részére a 

mellékelt kérelem alapján 5 000,- Ft támogatást biztosít - kárpátaljai utazási program 

megvalósítására -  a Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetésének kiadási tételei között szereplő alsorának terhére.  

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. október 31. 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

 

95/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány részére a mellékelt kérelem alapján 5 000,- Ft támogatást biztosít a 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének kiadási tételei 

között szereplő alsorának terhére.  

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017.október 31 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

VIII. Napirendi pont: 
 

Egyebek 1. ) Alföld Slow Egyesület létrehozásával kapcsolatos 
testületi jóváhagyások 
 

Szeverényi Attiláné polgármester: 

 

Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy Szebellédi Zoltán Újkígyós Város polgármestere 

kereste meg Csabaszabadi Önkormányzatát is egy egyesület megalapításának tárgyában. A 

szóban forgó egyesület célja a lassú (slow) turizmus és a lassú (slow) szemlélet elterjedésének 

elősegítése, megélése, a magyarországi települések körében a téma iránti érdeklődés 

felkeltését, továbbá ezen keresztül a helyi és a hazai termelő és turisztikai vállalkozások 

támogatását, erősítését tartja legfontosabb céljának.  

 

 

96/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

csatlakozik a Alföld Slow Egyesülethez. 

Csabaszabadi Község Önkormányzata képviselő - testülete felhatamazza Szeverényi 

Attiláné polgármestert, hogy a melléklet szerinti Alföld Slow Egyesület alapszabályát 

aláírja, a belépési nyilatkozatot a továbbiakban aláírja, valamint  az önkormányzat 

nevében teljes körűen eljárjon.  

Felelős:  Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 27. 
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A javaslattal szemben észrevétel, ellenjavaslat nem volt, Csabaszabadi Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

 

Egyebek 2.) A beszerzéseket érintő beszerzési eljárással 
kapcsolatos képviselő-testületi döntések 
 
 
TOP – 3.2.1 - 16  A Csabaszabadi Általános Humán Központ „B” 
épületrészének 
 energetikai felújítása” 
TOP – 4.2.1 - 15  A Csabaszabadi  Szociális Intézményének telekhatáron belüli 
átalakítása 
TOP – 5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése 
 

        

Szeverényi Attiláné polgármester: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának jelenleg érvényes 57/2015. (VII.03) Kt. számú 

határozatával elfogadott beszerzési szabályzatának III. 2. pontjában meghatározott ajánlattételi 

határidőt javasolta a maximum 8 munkanapra módosíttatni. Kérte a képviselő-testület 

határozathozatalát a szabályzat módosítása érdekében.          

 

97/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2015.(VII.03.) Kt. 

számú határozatával elfogadott beszerzési szabályzatának a III. 2. pontjában foglaltakat 

az alábbiak szerint módosítja: 

Az ajánlattételi határidőt úgy kell megállapítani, hogy az ajánlattevők egyenlő eséllyel 

megfelelő ajánlatot tehessenek minimum 3 maximum 8 munkanap alatt. 

 

Felelős:   Szeverényi Attiláné polgármester  

                  Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017. szeptember 27. 

 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

Szeverényi Attiláné polgármester: 

Emlékeztette a képviselőket, hogy Csabaszabadi település TOP – 4.2.1-15 pályázata pozitív 

elbírálásban részesült. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a pályázat jelenleg a mérföldkő 

szerinti ütemnek megfelelően halad, ezért a mai nappal a kivitelezési munkák megvalósítása 

érdekében a beszerzési eljárás megindítását kezdeményezi. Továbbá szükség lesz még a 

műszaki ellenőr tekintetében is egy külön beszerzési eljárás lefolytatására. Tájékoztatta a 

képviselőket az ajánlatkéréssel kapcsolatosan. A képviselő-testület tagjai a beszerzési 

eljárással kapcsolatos ajánlatkéréseket megismerték, a polgármester irányába kifogással nem 

éltek.  

 

98/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-1 kódszámú 

pályázattal kapcsolatos beszámolót megismerte és elfogadja. A képviselő-testület a 

beszerzési eljárással kapcsolatos dokumentációt melléklet szerint megismerte és 

elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a beszerzési eljárás lefolytatására 

a beszerzési szabályzat alapján. 

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

                  Dr Csatlós László jegyző 
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Határidő: 2017. szeptember 27. 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

Szeverényi Attiláné polgármester: 

A Képviselő - testület a 69/2017 (VI.28.) Kt. számú határozata alapján határidőre benyújtásra 

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

pályázat.  A projektelőkészítési feladatok ellátása megtörtént. A vállalkozási szerződés 

értelmében a teljesítési igazolás kiállítása után a vállalkozó bruttó 444 500,- Ft összegű 

részszámlát jogosult kibocsátani.  

 

 

99/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16 kódszámú 

felhívás projektelőkészítésének megvalósításához bruttó 2 159 000,- Ft összeget különít 

el Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének kiadásainak 

terhére a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztésért Nonprofit KFT-vel érvényben 

lévő, TOP – 3.2.1-16 azonosító számú pályázatra „A Csabaszabadi Általános Humán 

Központ „B” épületrészének energetikai felújítása” pályázati projekt előkészítésének 

megvalósítására.  

 

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

                  Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017. szeptember 27. 

Csabaszabadi, 2017. szeptember 19. 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

Szeverényi Attiláné polgármester: 

Elmondta, hogy a  TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése c. pályázat 

benyújtásához  5 település konzorciuma szükséges. A kialakítandó konzorcium Csabaszabadi 

részvétele nélkül nem jöhetett létre. 

A benyújtani tervezett pályázati igény konzorciumi tagjaként hozzájárultunk ahhoz, hogy a 

pályázati 20 799 187 Ft konzorciumi költségvetési keret tekintetében bruttó 2.200.000 Ft, 

valamint 484.000 Ft járulék a konzorciumvezető Újkígyós város részére allokálható legyen 1 

fő szakmai vezető 2 órás munkarendben történő foglalkoztatásának biztosítására a pályázat 

megvalósításához kapcsolódóan. 

 

100/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a TOP-5.3.1-16-

as kódszámú pályázattal kapcsolatos beszámolót, valamint általános felhatalmazást 

biztosít a pályázattal kapcsolatosan a polgármester részére, akadályoztatása esetének a 

jegyzőnek a konzorciumi tagsággal kapcsolatos feladatok ellátására.  

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

                  Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017. szeptember 27. 

Csabaszabadi, 2017. szeptember 19. 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

Egyebek 3.) Csabaszabadi Község önállóságának 25 éves évfordulója 2018-ban 

-  

Szeverényi Attiláné polgármester: 
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Csabaszabadi település 1993. július 1-jével vált önálló településé, ezért 2018. évben ünnepli 

önállóságának 25 éves évfordulóját. Csabaszabadi múltját tekintve nem lehet elvonatkoztatni 

Békéscsaba Megye Jogú Várostól. Így a település évfordulójának tekintetében alkalmazkodni 

szükséges a megyeszékhely rendezvénysorozatához tekintettel arra, hogy Békéscsaba jövőre a 

város újjáépítésének 300. évfordulóját ünnepli. 

Településünk esetében javasolt előirányzatot elkülöníteni. egy kiadvány megjelenítésére 

valamint a Millecentenáriumi Emlékpark karbantartási munkálataira. 

  

101/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és a 

polgármestert a 2018. évi költségvetés összeállításakor Csabaszabadi önállóságának 

megünneplésének céljából és a kiadványok megjelentetésének céljából bruttó 1 500 000,- 

Ft költségvetési alsor elkülönítéséről gondoskodjanak. Továbbá a Csabaszabadi Községi 

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. évi 

költségvetésének kiadási sorainak terhére az  évforduló előkészületeire maximum bruttó 

500 eFt  összeget biztosít. 

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

                  Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2018. december 31. 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

102/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésében a kiadások előirányzatán belül fedezetet biztosít a 

Millecentenáriumi Emlékpark karbantartási feladatainak ellátására maximum bruttó 

500 000,- azaz –ötszázezer forint - összegig. Csabaszabadi Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben szükséges, kérjen 

fel külső vállalkozót.  

Felelős:   Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2018. március 31. 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

 Egyebek 4. ) A Veszélyes fák gallyazása 

 

Szeverényi Attiláné polgármester: 

Településünkön évek óta visszatérő probléma a közterületen, illetve önkormányzati tulajdonú 

területen található fák gallyazása, estleges kivágása. Az önkormányzat saját alkalmazottakkal 

nem tudja elvégeztetni a munkálatokat javasolta szakemberek bevonását.  

 
103/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésében a kiadások előirányzatán belül fedezetet biztosít a veszélyes fák 

gallyazásának  kiadásaira maximum bruttó 500 000,- azaz –ötszázezer forint - összegig. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, 

hogy a veszélyes fák gallyazására kérjen fel külső vállalkozót.  

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

                  Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2018. február 28. 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 
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Egyebek 5.) Kulturális, közművelődési és testvértelepüléssel való 
hagyományápolás miatti feladatokkal kapcsolatos képviselő-
testületi döntések 

 

 

Szeverényi Attiláné polgármester: 

Ismertette azon rendezvényeket, amelyek még 2017. évben a településen megtartásra 

kerülnek, illetve amelyeken a települést képviselő delegációk részt vesznek. A rendezvények 

lebonyolítására kérte a képviselő- testülettől a kiadások előirányzatának emelését. 

 

104/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésében a kiadások előirányzatán belül fedezetet biztosít a kulturális, 

közművelődési   kiadásaira az eredetileg megállapított költségvetési kereten felül további 

maximum bruttó 750 000,- azaz –Hétszázötvenezer forint – összegig. 

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

                  Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017. december 31. 

Csabaszabadi, 2017. szeptember 19. 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

 

105/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésében a kiadásainak terhére a települési önkormányzat Szlovákiában 

Hradiste településen, valamint a Cinobana településen való részvétel biztosításának 

érdekében, szlovák kultúra és hagyomány ápolásának céljából   Csabaszabadi Szlovák 

Önkormányzat részére bruttó 150 000,- támogatást biztosít. 

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

                  Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

 

Egyebek 6.) Újkígyósi Polgárőr Egyesület Jótékonysági Bál 
 
 

Szeverényi Attiláné polgármester: 
Elmondta, hogy az Újkígyósi Polgárőr Egyesület Jótékonysági Bált szervez az Egyesület 

támogatásának céljából. Az eddigi együttműködésre tekintettel javasolta a képviselő- testület 

tagjainak, hogy támogatást biztosítsanak részükre.  

 
106/2017 (IX. 27) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésében a kiadásainak terhére az Újkígyósi Polgárőr Egyesület részére 

bruttó 20 000,- támogatást biztosít a Polgárőr Jótékonysági Bál támogatására.  

 

Felelős:   Szeverényi Attiláné polgármester  

                  Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
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A javaslattal szemben észrevétel, ellenjavaslat nem volt, Csabaszabadi Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 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 


