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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 2016. december 14. (szerda) 8 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 nyílt képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a 

munkaterv szerinti 2016. november 30-i ülés került áthelyezésre a mai napra. Megállapítja, 

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

Jegyzőkönyvvezetésre Varga Edina köztisztviselőt kéri fel.  

 

103/2016 (XII.14.) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetőnek 

Varga Edina köztisztviselőt elfogadja. 

Felelős: Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2016.12.14 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

Javasolja a kiküldött napirendi pontok módosítását tekintettel arra, hogy Tokár András 

képviselő Úr a 10 órakor kezdődő DAREH ülésen részt kell vegyen.  

 

 

104/2016 (XII. 14.) Kt. számú határozat 

1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítása  

2. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás vagyonkezelési 

szerződésének módosítása  

3. Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség –javító Önkormányzati 

Társulással kapcsolatos döntések meghozatala  

4. A települési szilárd hulladék szállítására, továbbá ártalmatlanítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása 

5. A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás feladat ellátási megállapodásának és határozatainak 

elfogadása  

6. Kórház tanya vételi szándékával kapcsolatos megkeresés megtárgyalása  

7. Tájékoztató Csabaszabadi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

háromnegyedéves teljesítéséről 

8. Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepciójára 

9. Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról 

szóló rendelet megalkotása  

10. Egészségügyi alapellátási körzet megállapításáról szóló rendelet megalkotása 

11. Helyi építésügyi előírásokról szóló 10/2006. ( VIII.01.) KT. számú   rendelete 

12. 2017. évi munkaterv 

13. Egyebek 

14.  Közmeghallgatás  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendre tett javaslatot elfogadta.  

 

I. Napirendi pont:  
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosítása  
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Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

A Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek otthona feladatait 2017. január hó 1. napjától 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata saját fenntartásában működő költségvetési 

szerv útján biztosítja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

helyett.  

2017. év január 1-jétől változik az ügyeleti ellátás biztosítása is, mely szintén kikerül a 

Társulás feladatai közül. A Csaba Ügyelet Kft-vel, mint egészségügyi szolgáltatóval 

közvetlenül kötendő szerződés alapján biztosítja az ügyeleti ellátást.  

 

105/2016 (XII. 14.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Békéscsaba és Térsége 

Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását 

melléklet szerint elfogadja.  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Szeverényi 

Attiláné polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodás aláírására. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: 2017. január 31. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

 

II. Napirendi pont:  
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás 
vagyonkezelési szerződésének módosítása  

 
Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

A vagyonkezelési szerződések létrejötte óta a jogszabályi környezet változott, így a 

szerződések felülvizsgálata és azoknak a hatályos jogszabályi rendelkezésekhez igazítása vált 

szükségessé.  

 

106/2016 (XII. 14.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Békéscsaba és Térsége 

Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással megkötött vagyonkezelési szerződések 

módosítását melléklet szerint elfogadja.  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Szeverényi 

Attiláné polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződések, 

módosítások aláírására. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: 2017. január 31. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

 

III. Napirendi pont:  
Békés –Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség –javító 
Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala  
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

A Békés megyei Ivóvízminőség-javító Projekt fizikai értelemben befejeződött. A 

Minisztérium felé nyilatkozni kell 2016. december 31-ig minden konzorcium tagi 

Önkormányzatnak, hogy a projekt által megvalósult vagyont aktiválja saját vagyonként. 

Csabaszabadi esetében ez teljes projekt 8/10000 tulajdoni része és 27 246 169,-Ft összeg. 
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107/2016 (XII. 14.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei 

Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű, támogatott projekt beruházás során 

keletkezett vagyon átadás-átvételét a következők szerint:  

1. A vagyon ellenérték fejében történő kiadása helyett, a forrásbiztosítás nehézségei 

miatt a korábbi megállapodástól eltérően a beruházó „KÖZÉP-BÉKÉSI 

TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által a Viziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8.§ (3) bekezdése alapján kerül sor 

térítésmentes átadás keretei között. 

2. Az Önkormányzat ismeri a projekt megvalósulására vonatkozó támogatási 

szerződést és tudomásul veszi, hogy a Projekt keretében megvalósult beruházást a 

fenntartási időszak végéig, de legalább öt éves időtartamban működtetni kell. Az 

Önkormányzat – mint a megvalósult beruházás résztulajdonosa- az üzemeltetőn 

keresztül gondoskodik az üzemeltetési feladatok ellátásáról és ezen kötelezettség 

teljesítéséről.  

3. A közös tulajdon feletti rendelkezés ügyében a település átadási pontján belüli 

közös tulajdon kapcsán az érintett települési önkormányzat felhatalmazást kap -a 

tulajdonjog átruházás kivételével- a tulajdonrészhez kapcsolódó közös tulajdon 

képviseletére.   

4. Az Önkormányzatot illető és a vagyonkiadás során közcélú adományként 

megkapott vagyoni hányadot a 2014. januári Konzorciumi Megállapodás 1. sz. 

melléklete szerint kell nyilvántartásba venni. A nyilvántartásba vett vagyon 

értékét az ECOELINE Zrt. vagyonértékelése szerint kell meghatározni. Az 

Önkormányzatot a projekt során megvalósult vagyon 8/10.000-ed tulajdona illeti 

meg. Ez a vagyonértékelés szerint 27 246 169,-Ft értéket képvisel. 

5. Az Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a fenti 

tartalmú Konzorciumi megállapodás III. számú kiegészítésnek aláírására. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

 

IV. Napirendi pont: 
A települési szilárd hulladék szállítására, továbbá 
ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés elfogadása 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladék szállítására vonatkozó 

közszolgáltatási szerződése 2016. december 31. napjáig érvényes, ezért a feladat ellátás 

biztosítása érdekében az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezetet szükséges 

elfogadni, mely 2017. január 1. napjától 2017. június 30. napjáig biztosítaná a szolgáltatást 

ellátását településünkön.  
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108/2016 (XII. 14.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék 

szállítására, továbbá ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződést a határozat mellékletének megfelelően elfogadja. 

 

Megbízza a polgármestert a szerződéskötéssel kapcsolatos feladatok elvégezésével. 

Felelős:      Szeverényi Attiláné  polgármester 

Határidő:  2016. december 31. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

V. Napirendi pont: 
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 

Célzó Önkormányzati Társulás feladat ellátási megállapodásának és 

határozatainak elfogadása  

 
Szeverényi Attiláné polgármester asszony 
Az előző napirendi pontban kellett döntést hoznia a Képviselő-testületnek arról, hogy a jelenlegi 

közszolgáltatási szerződést a jelenlegi szolgáltatóval 2017. június 30-ig meghosszabbítja. A DAREH a 

közeljövőben csak azon települések tekintetében veszi át a feladatellátást, ahol kijelölt szolgáltató 

végzi a szolgáltatást, illetve ahol lejár a szolgáltatási szerződés. A feladat ellátási megállapodás 

aláírása után is csak a lejáró szerződésünk esetén lép be feladatellátóként a DAREH vagy abban az 

esetben, ha a jelenlegi szolgáltatóval közös megegyezéssel megszüntetjük lejárat előtt a szerződést. 

Azt gondoljuk a szolgáltatóval egyeztetve, hogy az ellátás biztonsága indokolja a szerződéskötést.  

 

109/2016 (XII. 14.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet - Alföld 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 

Társulás tagönkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási kötelező 

önkormányzati feladat- és hatáskört – ide nem értve a rendeletalkotási kötelezettséget – 

a társulás részére átadja úgy, hogy a feladat átadásának napja a DAREH BÁZIS 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint a társulás egyszemélyes tulajdonában álló 

gazdasági társaság és a társulás között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés hatálybalépése után a képviselő-testület és az illetékességi területén jelenleg 

érvényes szerződés vagy kirendelés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó 

gazdasági társaság közötti jogviszony megszűnése napját követő nap. A képviselő-

testület az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyú feladat-

ellátási szerződést a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést 

aláírja, és a képviselő-testület döntését a társulás elnökével közölje. 
Felelős: Szeverényi Attiláné  polgármester 

Határidő: a határozat megküldésére 2016. december 30.  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
 

 

110/2016 (XII. 14.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Délkelet - Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa által hozott 37/2016 (XI.23.); 38/2016. (XI.10.); 39/2016. (XI.10.) számú 

határozatait a határozat mellékletének megfelelően elfogadja. 
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Felelős:   Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő:   határozat megküldésére 2016. december 30.  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

VI. Napirendi pont: 
Kórház tanya vételi szándékával kapcsolatos megkeresés 
megtárgyalása  

 
Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

A képviselő-testület a 2016. április 27-i ülésen tárgyalta ezt a napirendi pontot, mely úgy 

döntött, hogy nem kívánja értékesíteni a 0106 hrsz-ú ingatlanát. A vételi szándékától azóta 

sem állt el az érdeklődő, ezért ismételten napirendre kerül az ingatlan értékesítésének kérdése.   

 

111/2016 (XII. 14.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező 0106. hrsz-ú ingatlant értékesíteni kívánja.  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2 igen szavazattal,  2 

ellenszavazat 1 tartózkodással határozat elutasításra kerül.  

 

VII. Napirendi pont: 
Beszámoló Csabaszabadi Község Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről 
 

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Gógné Gedó Ildikó pénzügyi főelőadó elkészítette Csabaszabadi Község Önkormányzat III. 

negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját, melyből megállapítható, hogy a bevételek 74 %-

ban teljesültek,  míg a kiadások 63 %-ot mutatnak. A kiadások az időarányosnál 

alacsonyabban teljesültek, köszönhető a gondos, felelősségteljes gazdálkodásnak. Az 

önkormányzat likviditási helyzete stabil volt 2016. III. negyedévben. 

 

112/2016 (XII. 14.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés III 

negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős:      Gógné Gedó Ildikó pénzügyi főelőadó 

Határidő:   2016.12.14. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

VIII. Napirendi pont: 
Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési 
koncepciójára 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

A jogszabályi előírások nem tartalmaznak a költségvetési koncepció elkészítésére, 

benyújtására vonatkozó szabályozásokat. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 

képviselő-testület elé beterjesztésre kerül a 2017. évi költségvetési koncepció, mely az 

Önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják. 
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113/2016 (XII. 14.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a/ a 2017. évi költségvetés tervezésének szempontjaival egyetért, 

b/ felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetéseket folytassa le a Közös 

Önkormányzati Hivatal illetékes dolgozóival, illetve a jegyzővel.  

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: Szeverényi Attiláné  polgármester 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

  

IX. Napirendi pont: 
Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása  

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

A jogszabályi előírások alapján a költségvetési rendelet elfogadásáig a gazdálkodás 

szabályozottsága miatt szükséges az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása.  

 

Csabaszabadi Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2016 (XII.14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendeletet megalkotta.   

 

 

 

X. Napirendi pont: 
Egészségügyi alapellátási körzet megállapításáról szóló rendelet 
megalkotása 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  
Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény érelmében a képviselő-testülete rendeletben kell 

szabályozza az egészségügyi alapellátási körzeteket és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért 

felelős országos módszertani intézet véleményét is.. Csabaszabadi községben eddig nem került sor az 

egészségügyi alapellátások körzetének meghatározására, ezért kérem a rendelet tervezet elfogadását a 

képviselő-testülettől.  

 
12/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 
Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendeletet megalkotta.   

 

XI. Napirendi pont: 
Helyi építésügyi előírásokról szóló 10/2006. ( VIII.01.) KT. számú   
rendelete 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

A Békés Megyei Kormányhivatal a települési önkormányzatok Helyi építési szabályzatainak 

törvényességi felülvizsgálatát végezte, melyben Csabaszabadi esetében kisebb súlyú 

törvénysértést állapított meg. A törvénysértés megszűntetésére 2016. december 31. napjáig 

kapott az önkormányzat határidőt. Jelenleg a rendelet tervezet technikailag nem készült el 

javaslom, hogy soron kívüli testületi ülés keretében kerüljön újra tárgyalásra. 
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114/2016 (XII. 14.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő- testülete úgy határozott, hogy 

soron kívüli testületi ülés keretében 2016. december 30. napjáig ismételten napirendre 

veszi a Helyi építésügyi előírásokról szóló 10/2006. ( VIII.01.) KT. számú  rendelete 

módosítását. 

Felkéri a képviselő-testület dr. Csatlós László jegyző urat a rendelet tervezet határidőre 

történő elkészítésére.  

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Dr. Csatlós László jegyző 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendeletet megalkotta.   

 

XII. Napirendi pont: 
               2017. évi munkaterv 
Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

A 2017. évi testületi ülések várható idejét a hónap utolsó szerdai napjára terveztük tekintettel 

arra, hogy a jegyző úr szerdai napokon tartózkodik a településen. Ez alól a február havi ülés 

lenne  kivétel, mivel a költségvetési rendeletet február 15. napjáig kell a képviselő-testület élé 

terjeszteni.  

115/2016 (XII. 14.) Kt. számú határozat 

Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2017. évi munkatervét a 

határozat mellékletének megfelelően elfogadja. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

             Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: folyamatos 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendeletet megalkotta.   

 

XIII. Napirendi pont: 
Egyebek 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Jelen napirend keretében sem írásbeli, sem szóbeli megkeresés nem érkezett.  

  

XIV. Napirendi pont: 
Közmeghallgatás  
 

A lakosság részéről a képviselő-testület felé kérés, igény nem merült fel.  

 
 Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendi pontjait 

megtárgyalta, a polgármester a nyílt ülést bezárta. 

 

Kmf 

 

Szeverényi Attiláné       Dr. Csatlós László 

          polgármester               jegyző 


