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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-
testületének 2017. december 13. (szerda) 7 óra 30 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 soron kívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  

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

Jegyzőkönyvvezetésre Varga Edina köztisztviselőt kéri fel.  

 

136/2017 (XII. 13.) 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 elfogadását.  

 

137/2017 (XII. 13. ) Kt. számú határozat:  

1. A) Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása  

B) Tér és Terület Kft. szerződés módosítása  

2. Partnerségi rendelet elfogadása  

3. A reklámok, reklámhordokók elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása  

4.   A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokró szóló 

2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete módosítása  

5. Egyebek  

            

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendre tett javaslatot elfogadta.  

 

I. Napirendi pont:   
A) Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása  

 
Szeverényi Attiláné polgármester:  

Elmondta, hogy a soron kívüli ülés megtartására a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény előírásai miatt volt szükség. Az előző testületi ülésen ismertetésre került az 

akkor még véleményezés alatt álló TAK. A véleményezési határidő letelt, ezét a képviselő- 

testület jóváhagyása szükséges.  

 

 

138/2017 (XII. 13. ) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csabaszabadi 

Településképi Arculati kézikönyvét – a melléklet szerint – 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. 

 

B) Tér és Terület Kft. szerződés módosítása  
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Szeverényi Attiláné polgármester: 
A településképi rendelet alapja az elfogadott TAK, melynek véleményezési határideje miatt a 

településképi rendelet elfogadása 2017. december 31. napjáig nem lehetséges. Mérnök 

asszony ígéretet tett a január 31-ig rendelet elkészítésére, így ezt a soron következő képviselő-

testületi ülés alkalmával áll módunkban megtárgyalni. Leírtak alapján kérem a képviselő-

testület jóváhagyását.  
 

139/2017 (XII. 13. ) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tér és Terület Kft. 

szerződés módosítását – a melléklet szerint – 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. 

 
 

II. Napirendi pont: 
Partnerségi rendelet elfogadása  

 
Szeverényi Attiláné polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést.  

A képviselő-testület kiegészítéssel nem élt. 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (XII.13) 

önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 

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

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.  

 

 

 

III. Napirendi pont: 
A reklámok, reklámhordokók elhelyezéséről szóló rendelet 
megalkotása  
 
 

Szeverényi Attiláné polgármester: 

Jogszabályi előírás, hogy minden településen szabályozásra kerüljön a reklámok és 

reklámhordozók elhelyezésének rendje. Amennyiben a településképi rendelet megalkotásra 

kerül a jelenleg elfogadott reklám rendelettel összevezetésre kerül.    

 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2017. (XII.13) önkormányzati rendelete 

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 

 

 

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

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.  
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IV. Napirendi pont: 
A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti 
ellátásokró szóló 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete 
módosítása  
 
 
 

Szeverényi Attiláné polgármester 

A szociális ellátások tekintetében a támogatások alapját az öregségi nyugdíjminimum képezi, 

melynek összege 2008. január 01. óta változatlanul 28.500 Ft. Az elmúlt években a keresetek, 

nyugdíjak és egyéb jövedelmek emelkedtek, ezért a jogosultak köre egyre inkább szűkül, 

viszont a megélhetési költségek egyre magasabbakká válnak, ezért időszerűvé vált az 

önkormányzat szociális rendeletének felülvizsgálata a települési támogatások 

jövedelemhatárának megállapítása tekintetében. Az idős, elesett emberek térítési díj 

hozzájárulásáról már évközben tárgyalt a képviselő-testület. De ugyanígy évente felmerülő 

probléma a beiskolázás környékén a diákok iskolakezdési támogatása is.  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2017.(XII.13) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
 

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

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.  

 

 

 

 

V. Napirendi pont: 
Egyebek 

 

 

 

Szeverényi Attiláné polgármester 

Ismerteti az előterjesztést. Csabaszabadi településen nem található templom, a település 

jelképét a haranglábat, valamint a részét képező harangot az evangélikus egyház adományozta 

Csabaszabadi település lakóinak, illetve azóta is támogatja az itt élőket minden tekintetben. 

A képviselő-testület  további hozzászólással nem élt.  

 

 

 

140/2017 (XII. 13. ) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Békéscsabai Evangélikus Egyházközség Erzsébethelyi (Jaminai) templom felújításakor 

felmerült többletköltséghez hozzájárul bruttó 15 000,- Ft  összeggel. 

 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

   Dr. Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017. december 31. 
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A javaslattal szemben észrevétel, ellenjavaslat nem volt, Csabaszabadi Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a határozatot elfogadta. 

 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendi pontjait megtárgyalta, 

megköszönte az egész éves munkát, majd a polgármester a nyílt ülést bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

Szeverényi Attiláné       Dr. Csatlós László 

          polgármester               jegyző 


