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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-
testületének 2017. október 25. (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 

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 3fő képviselő jelenlétével. 

Jegyzőkönyvvezetésre Varga Edina köztisztviselőt kéri fel.  

 

109/2017 (X. 25.) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetőnek 

Varga Edina köztisztviselőt elfogadja. 

Felelős: Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017.10.25. 

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.  

 

110/2017 (X. 25. ) Kt. számú határozat:  

1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta történt eseményekről  

2. Belső ellenőrzés  

a) 2017. évi ellenrőzési jelentés jóváhagyása 

b) 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása  

3. Köznevelési körzethatárok jóváhagyása    

4. Démász villamos energia beszerzési ajánlata      

5. Szociális célú tüzelőanyag beszerzése, rendelet megalkotása 

6. Egyebek  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendre tett javaslatot elfogadta.  

 

I. Napirendi pont:   
Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta történt eseményekről  

 

Szeverényi Attiláné polgármester:  

Az előterjesztés alapján tájékoztatta a képviselő-testületet az előző ülés óta történt 

eseményekről. 

 

Elmondta, hogy a TOP 4.2.1 pályázattal kapcsolatban a beszerzési eljárások lefolytatása 

megtörtént.  A kivitelező tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a Hartmann Kft. adta, a 

műszaki ellenőri feladatokat ellátó személy Károlyi László Zoltán egyéni vállalkozó lett.    

 

Kiegészítésképen elmondta, hogy az augusztus havi ülés alkalmával döntött a testület a házi 

segítségnyújtás keretén belül a személyi gondozásra jogosult ellátottak térítési díjának 

átvállalásáról. Javasolta, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hosszabbítsa 

meg a testület a térítési díj átvállalását.  

 

111/2017 (X. 25. ) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti  

polgármesteri  beszámolót megismerte és elfogadja.   

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

                  Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017. október 25. 
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A javaslattal szemben észrevétel, ellenjavaslat nem volt, Csabaszabadi Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

112/2017 (X. 25. ) Kt. számú határozat: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

86/2017. (VII.26) kt. számú határozatát - mely szerint a házi segítségnyújtás keretén 

belül személyi gondozásra jogosult ellátott névére kiállított számla ellenében a térítési 

díjat kifizeti - 2018. február 28. napjáig meghosszabbítja.  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. 

évi költségvetésében a szociális kiadások előirányzatán belül fedezetet biztosít térítési díj 

támogatás  kiadásaira maximum bruttó 250 000,- azaz kettőszázötven ezer forint - 

összegig.  

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő:2018. február 28. 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 
 

II. Napirendi pont: 
a) Belső ellenőrzés  
 

Szeverényi Attiláné polgármester: 

Az előterjesztés mellékletét képezi a 2017. évben végzett belső ellenőrzéséről készített éves 

ellenőrzési jelentés, mely a 2016. évi beszámoló elkészítésének, megalapozottságának 

vizsgálatára terjedt ki 

Az ellenőrzés következtében kiemelt jelentőségű intézkedést igénylő javaslatokat nem 

állapítottak meg.   

 

113/2017 (X. 25. ) Kt. számú határozat: 

Csabaszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Csabaszabadi 

Község Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó – melléklet szerinti - belső ellenőrzési 

jelentését. 

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. 

 

b) 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása  
 

Szeverényi Attiláné polgármester: 

A belső ellenőrök elkészítették a 2018.évi ellenőrzési javaslatot. Kérte a képviselő –testület 

jóváhagyását.  

 

114/2017 (X. 25. ) Kt. számú határozat: 

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi ellenőrzési tervét a 

jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Dr. Csatlós László 

Határidő: 2018. december 31. 
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A javaslattal szemben észrevétel, ellenjavaslat nem volt, Csabaszabadi Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

III. Napirendi pont: 
                 Köznevelési körzethatárok jóváhagyása  
 
Szeverényi Attiláné polgármester 

Elmondta, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a felvételi körzetek megállapításához a 

megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az 

illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét. Csabaszabadi 

esetében a 2018/2019. tanévben is a kötelező felvételt az Ezsébethelyi Általános Iskola 

Madách Utcai székhelye biztosítja. 

 

115/2017 (X. 25. ) Kt. számú határozat: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Csabaszabadi közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

tanköteles korú gyermekek számára a kötelező felvételt – 2018/2019. tanévben is – a 

Békéscsaba településen található Ezsébethelyi Általános Iskola Madách Utcai székhelye 

biztosítja. 

Felelős:   dr. Csatlós László jegyző   

Határidő:    2017. 10. 31. 

 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

IV. Napirendi pont: 
Démász villamos energia beszerzési ajánlata     
 
  

Szeverényi Attiláné polgármester 

A Démász Zrt. megküldte a 2018. év január 1-je és a 2019. év december 31-e közötti időszakra 

vonatkozó közvilágítás biztosítására vonatkozó ajánlatát. Elmondta, hogy a jelenlegi ajánlat 

kedvezőbb a jelenlegi árnál.  
 
116/2017 (X. 25. ) Kt. számú határozat: 

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja 

a Démász Zrt.-nek az előterjesztés mellékletét képező szerződéses ajánlatát, továbbá 

felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.  

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: 
Szociális célú tüzelőanyag beszerzése, rendelet megalkotása 
 

Szeverényi Attiláné polgármester 

Emlékeztette a  képviselő- testület, hogy a 82/2017 (VII.26.) Kt. számú határozat alapján 120 

mázsa barnakőszén megvásárlására nyújtottunk be pályázatot.   

A Belügyminisztérium a támogatási igényeket elbírálta és 110 mázsa barnakőszén 

megvásárlásához 349 250 Ft vissza nem térítendő támogatást állapított meg.  
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Javasolta, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően az Ormosszén Kft. –től kerüljön 

megvásárlására a tüzelőanyag.  

Elmondta, hogy a szociális rászorultság feltételeit tartalmazó rendeletet úgy kell megalkossa a 

képviselő-testület, hogy a tüzelőanyag megvásárlást követő tíz napon belül hatályba lépjen, 

ezért javasolta az előterjesztés mellékletété képező rendelt tervezet elfogadását. 

 

 
117/2017 (X. 25. ) Kt. számú határozat: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális célú 

tüzelőanyag településre történő kiszállításának tárgyában a szénszállítási szerződést a 

melléklet szerinti tartalommal és formában elfogadja, egyúttal felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására.  

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: 2017. 10. 31. 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

 
Csabaszabadi Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017. (X.25) önkormányzati rendelete  

a szociális tüzelőanyag juttatásról 

 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.  

 

VI. Napirendi pont: 
 

 Egyebek  

 

Szeverényi Attiláné polgármester 

Elmondta, hogy a napirend keretében a hivatal emlékparkjában található őseink 

emlékhelyének felújítására, a megrongált Csabaszabadi üdvözlő tábla felújítására valamint az 

év végi nem rendszeres juttatások  előirányzatának elkülönítéséről szükséges dönteni. 

 

118/2017 (X. 25. ) Kt. számú határozat: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

külső vállalkozó megbízásával elvégezteti az emlékhely felújítását, melyre bruttó 200 000 

Ft-ot különít el a 2017.évi költségvetés terhére. 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

 

119/2017 (X. 25. ) Kt. számú határozat: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

külső vállalkozó megbízásával elvégezteti az üdvözlő tábla felújítását, melyre bruttó 

100 000 Ft-ot különít el a 2017.évi költségvetés terhére. 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 
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120/2017 (X. 25. ) Kt. számú határozat: 

1./ Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Erzsébet utalvány 

formájában nyújtandó természetbeni juttatást állapít meg 2017. évben 

közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak részére, - akik november hó folyamán 

állományban vannak - az alábbiak szerint:  

2017. november hónapra egyszeri kifizetéssel a foglalkoztatottak részére 8 ezer Ft / fő 

összegű pénzbeli béren kívüli juttatásban való részesítése. (8 000 Ft + Adó 1416.- + EHO 

1322,-) 

2./ A juttatás fedezetét, bruttó (járulékokkal növelt) 10 738 Ft/fő kiadást a 2017.évi 

költségvetés terhére biztosítja. 

Határidő: 2017. november 30. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

121/2017 (X. 25. ) Kt. számú határozat: 

1./ Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri év végi 

jutalom címen juttatást állapít meg 2017. évben az önkormányzat foglalkoztatottjai  

részére, - akik november hónapban állományban vannak - az alábbiak szerint:  

2./ A juttatás fedezetét, bruttó (járulékokkal növelt) 360 000,- Ft-ot a 2017.évi 

költségvetés terhére biztosítja. 

Határidő: 2017. november 30. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

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

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

122/2017 (X. 25. ) Kt. számú határozat: 

1./ Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri év végi 

ajándékozás címen juttatást állapít meg 2017. évben az önkormányzat állományon 

kívüli, de az önkormányzat feladatellátásában közvetlenül részt vállalók részére.  

A juttatás fedezetét, bruttó 381 000,-Ft-ot + járulékait a 2017.évi költségvetés terhére 

biztosítja. 

Határidő: 2017. november 30. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

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 


