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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-
testületének 2017. november 29. (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 

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 soros képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes 5 fő képviselő jelenlétével. 

Jegyzőkönyvvezetésre Varga Edina köztisztviselőt kéri fel.  

 

126/2017 (XI. 29.) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetőnek 

Varga Edina köztisztviselőt elfogadja. 

Felelős: Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017.11.29 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 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 módosítását. A 4. 

napirendi pontot december hónap folyamán soron kívüli ülés keretében tárgyalná a képviselő-

testület.   

 

127/2017 (XI. 29. ) Kt. számú határozat:  

1. Tájékoztató Csabaszabadi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

háromnegyedéves teljesítéséről 

2. Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

14/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása 

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról önkormányzati rendelet 

megalkotása  

4. Az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása  

5. Feladatellátási szerződés megkötése Csaba Ügyelet Kft.-vel  

6. Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat pályázatához hozzájáruló nyilatkozat 

adása  

7. A 2018. évi munkaterv elfogadása  

8. Egyebek  

           

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendre tett javaslatot elfogadta.  

 

I. Napirendi pont:   
Tájékoztató Csabaszabadi Község Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről 

 

Szeverényi Attiláné polgármester:  

Elmondta, hogy a 2017. évi bevételek módosított előirányzata 79.401.564.-Ft, amelynek 

teljesítése 69.739.207.-Ft,88 %-os.  A költségvetési rendeletben meghatározott, és módosított 

kiadási előirányzat 79.401.564 Ft, a teljesítés 33.036.873 Ft, 42 %-os, teljesítést mutat. 

A háromnegyed éves beszámoló még nem tartalmazza azon felújítási és beruházási 

kiadásokat, amelyeket a képviselő-testület határozattal elfogadott viszont a tényleges teljesítés 

a háromnegyedév végéig nem teljesült.  

 

128/2017 (XI. 29. ) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés 

háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 



 3 

Felelős:      Gógné Gedó Ildikó pénzügyi főelőadó 

Határidő:   2017.november 30 

 

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

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

 
 

II. Napirendi pont: 
Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
helyi adókról szóló 14/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 

Szeverényi Attiláné polgármester: 

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása törvényességi észrevétel miatt 

került beterjesztésre, mivel a jelenleg hatályban lévő rendelete szűkíti a törvényben 

meghatározott feltételeket azáltal, hogy csak a belterületi ingatlanokra vonatkozóan 

rendelkezik a 7 000 Ft magánszemélyek kommunális adó megfizetéséről. A rendelet 

módosítása következtében sem kerülnek megadóztatásra a külterületi ingatlanok, illetve az 

adó mértéke sem kerülne módosításra csak fogalombeli pontosítás történne.  

 

 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő-testületének   

11/2017. (XI.29) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 14/2015 (XI.24) önkormányzati rendelet módosításáról  

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

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.  

 

 

 

III. Napirendi pont: 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról önkormányzati 
rendelet megalkotása  
 

Szeverényi Attiláné polgármester: 

Elmondta, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban az elmúlt években folyamatosan 

végbement változások következtében a jelenleg hatályos 2/2014. (II. 27.) önkormányzati 

rendeletet szükséges hatályon kívül helyezni és egy új rendeletet megalkotni a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmi 

követelmények szerint. 

 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete  

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 

 

 

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

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.  

 

 

IV. Napirendi pont: 
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Az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendelet megalkotása  
  

Szeverényi Attiláné polgármester 

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet azokat a gazdálkodási kereteket határozza meg, 

amelyek között a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat és 

intézményei a bevételeiket folytatólagosan beszedik, a kiadásaikat teljesítik.  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2017 (XI.29) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 

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

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.  

 
 

V. Napirendi pont: 
Feladatellátási szerződés megkötése Csaba Ügyelet Kft.-vel  

 
Szeverényi Attiláné polgármester 
Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő-testülete a 92/2016 (XI.16) Kt. számú határozatával 

döntött arról, hogy 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra 

feladatátadási szerződést kíván kötni a Csaba Ügyeleti Egészségügyi Korlátolt Felelősségű 

Társasággal, mint egészségügyi szolgáltatóval.  

 

A Feladatellátási szerződés megújítása érdekében a Csaba Ügyelet Kft. –vel az egyeztetések 

megkezdődtek viszont szerződéstervezet még nem készült el, ezért a képviselő –testület 

felhatalmazása szükséges.   

 
129/2017 (XI. 29. ) Kt. számú határozat:  
Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő – testülete úgy határozott, hogy a 

háziorvosi ügyelet 2018. év január hó 1-jétől való zavartalan biztosításának érdekében 

felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt a teljes körű ügyintézésre, szerződés megkötésére.  

Továbbá felkéri a képviselő-testület a jegyzőt a 2018. évi költségvetés tárgyalásakor a 

forráshozzárendelés biztosítására a továbbiakban.  

 

Felelős: Szeverényi Attiláné  polgármester  

Határidő: folyamatos 

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

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 
 

VI. Napirendi pont: 
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat pályázatához hozzájáruló 
nyilatkozat adása  
 

Szeverényi Attiláné polgármester 

Elmondta, hogy a Szlovák Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Csabaszabadi Mező 

utca 22. szám alatti épület tájház és kulturális tér kialakításának támogatása céljából. A 

Szlovák Önkormányzat elnöke felkérte a települési önkormányzat képviselő-testületét, hogy 

támogató nyilatkozatot adjon. A határidőre való tekintettel a sikeres pályázati lehetősége 

érdekében soron kívül támogató nyilatkozatot adtam ki a részére, melynek utólagos 

jóváhagyását kérem a képviselő - testülettől. 
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130/2017 (XI. 29. ) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Csabaszabadi Mező utca 

22. szám alatti épület tájház és kulturális tér kialakításához a pályázati lehetőségek 

kihasználásával, mint Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat pályázó pályázatával 

egyetért. 

A képviselő-testület elfogadja a melléklet szerinti polgármesteri hozzájáruló 

nyilatkozatot, az abban foglaltakkal egyetért. 

 

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

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

 

VII. Napirendi pont: 
A 2018. évi munkaterv elfogadása  
 
 

Szeverényi Attiláné polgármester 

 

A 2018. évi munkaterv elkészítése során a kötelező minimum 6 ülés került betervezésre. A 

költségvetési rendelet beterjesztésének határideje miatt a februári ülés kivételével a hónap 

utolsó szerdáira terveztük a testületi üléseket.  

 

131/2017 (XI. 29. ) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2018. évi munkatervét a 

határozat mellékletének megfelelően elfogadja. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

             Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

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

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

 

VIII. Napirendi pont: 
Egyebek 

 

Szeverényi Attiláné polgármester 
Elmondta, hogy jelen napirend keretében nem érkezett indítvány.  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendi pontjait megtárgyalta, 

majd a polgármester a nyílt ülést bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

Szeverényi Attiláné       Dr. Csatlós László 

          polgármester               jegyző 


