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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 2016. december 30. (péntek) 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 soron kívüli nyílt képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

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

Jegyzőkönyvvezetésre Varga Edina köztisztviselőt kéri fel.  

 

116/2016 (XII.30.) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetőnek 

Varga Edina köztisztviselőt elfogadja. 

Felelős: Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2016.12.30 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

Javasolja a kiküldött napirendi pontok elfogadását.  

 

 

117/2016 (XII.30.) Kt. számú határozat 

1. Helyi építésügyi előírásokról szóló 10/2006. ( VIII.01.) KT. számú   rendelet 

módosítása  

2. Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

3. Egyebek 

 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendre tett javaslatot elfogadta.  

 

I. Napirendi pont:  
Helyi építésügyi előírásokról szóló 10/2006. ( VIII. 01.) KT. 
számú önkormányzati rendelet módosítása  
 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

A 2016. december 14-i ülés alkalmával a képviselő–testület döntött arról, hogy a Helyi 

építésügyi előírásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását soron kívüli testületi ülés 

keretében 2016. december 30. napjáig ismételten napirendre veszi.  

A rendelet módosítása az előterjesztés mellékletének megfelelően elkészült, melyet kérem 

elfogadni szíveskedjen a képviselő- testület.  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2016. (XII.30) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 10/2006 (VIII.01)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendeletet megalkotta.   

 

 

II. Napirendi pont: 
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 
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Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Újkígyós Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. december 19.-én megtartott 

ülésén döntött arról, hogy a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatot január 1-jével költségvetési 

– finanszírozási okok miatt kiszervezi a Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A Közös Hivatalt 

alkotó települések képviselő- testületeinek határozatban dönteniük kell az alapító okirat 

módosításáról. 

 

118/2016 (XII.30.) Kt. számú határozat: 

1. Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő – testülete a Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja.  

2. Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező alapító okiratot aláírja.  

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: 2016.december 30. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.  

 

III. Napirendi pont: 
Egyebek 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

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

  

 Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendi pontjait megtárgyalta 

a polgármester megköszönte a megjelenést valamint a képviselő- testület egész éves munkáját, 

majd az ülést bezárta. 

 

Kmf 

 

Szeverényi Attiláné       Dr. Csatlós László 

          polgármester               jegyző 


