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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Csabaszabadi Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületének 2017. április 26. (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  

Tokár András képviselő  

Vincze – Szeverényi Tímea képviselő 

                                          

 
Tanácskozási joggal jelen lévők:  
 

dr. Csatlós László jegyző 

 
                                 
Jegyzőkönyvet vezette: Varga Edina   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
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.  

 

31/2017 (IV.26) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetőnek 

Varga Edina köztisztviselőt elfogadja. 

Felelős: Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017.04.26 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Javasolja az előzetesen kiküldött napirendi pontok elfogadását.   

 

32/2017 (IV.26.) Kt. számú határozat            

1. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről 

2. Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi 

költségvetésről szóló 2/2016. (II.29) önkormányzati  rendelet módosítása  

3. Beszámoló Csabaszabadi Község Önkormányzatának a 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról  

4. Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő-testületének 2017. évi 

költségvetésről szóló 1/2017(II.15) önkormányzati  rendelet módosítása  

5. A Csabaszabadi települési értéktár bizottság szervezeti és működési 

szabályzatának módosítása           

6. 2016. évi beszámolók elfogadása 

a) Csabaszabadiért  Egyesület  

b) Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 

c) Falugondnoki szolgáltatás  

7. Egyebek 

8.  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendre tett javaslatot elfogadta.  

 

I. Napirendi pont:   
Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről 

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

A hatályos megállapodás értelmében Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának Ellenőrzési Csoportja elkészítette a 2016. évben végzett belső ellenőrzéséről 

szóló éves ellenőrzési jelentést.  Az ellenőrzés célja a 2015. évben feltárt iparűzési adó 

bevallásokkal kapcsolatos hiányosságok utóellenőrzése, valamint a települési támogatás 

megállapítására, kifizetésére terjedt ki.  

 

33/2017 (IV.26.) 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. április 30. 
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Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
 

II. Napirendi pont: 
Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő-testületének 
2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.29) önkormányzati  
rendelet módosítása  
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 
Gógné Gedó Ildikó pénzügyi főelőadó elkészítette a 2016.évi költségvetési rendelet módosítását, mely 

értelmében a 47.716.722 Ft. költségvetés főösszeget 8.085.980.-Ft-al  emelkedne, így a módosított 

fóösszeg 55.802.702 Ft.  

A módosítás a szociális ágazati pótlék, a közfoglalkoztatottak utáni támogatás valamint a közhatalmi 

bevételek változása miatt indokolt.  

 

 
CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2017. (IV. 26 )számú önkormányzati 

R E N D E L E T E 

Csabaszabadi Község 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

 

A javaslattal szemben észrevétel, ellenjavaslat nem volt, Csabaszabadi Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.  

 

 

III. Napirendi pont: 
Beszámoló Csabaszabadi Község Önkormányzatának a 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról  

 
Szeverényi Attiláné polgármester asszony:  

Jelen napirend keretében a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásán 

túl a képviselő-testületnek határozatban dönteni szükséges a 2016.évi pénzmaradvány 

felhasználásáról is.  

 

34/2017 (IV.26.) Kt. számú határozat            

Csabaszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Csabaszabadi 

Község Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó – mellékletben levezetett, kimutatott 

bruttó 7.876.545 Ft,- összegben meghatározott maradvány kimutatását. A maradvány 

felhasználását  a képviselő-testület alábbi feladatokra engedélyezi: 

A 2016. évi maradvány teljes összege 7.876.545 ,-Ft kötelezettséggel terhelt a 2017. évi 

költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében felhasználásra kerül. 

Felelős: Szeverényi Attiláné  

Határidő:2016. április 30.  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2017. (IV.26) önkormányzati rendelete 
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a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 

A javaslattal szemben észrevétel, ellenjavaslat nem volt, Csabaszabadi Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.  

 

 

IV. Napirendi pont: 
              Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő-testületének 2017.       

évi költségvetésről szóló 1/2017(II.15) önkormányzati  rendelet 
módosítása  

 
Szeverényi Attiláné polgármester  

A február havi képviselő-testületi ülés alkalmával került megalkotásra a 2017. évi 

költségvetési rendelet.  A rendelet jelenlegi módosítását a 2016 évről áthúzódó 

bérkompenzáció valamint a 2016. évi maradvány igénybevétele indokolja. 

 
CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2017.(IV.26)  önkormányzati RENDELETE 2017. évi költségvetéséről szóló 

1./2017.(II.15.) rendelet módosításáról 

 

A javaslattal szemben észrevétel, ellenjavaslat nem volt, Csabaszabadi Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a rendeletet megalkotta 

 

V. Napirendi pont: 
A Csabaszabadi települési értéktár bizottság szervezeti és 
működési szabályzatának módosítása           
 

Szeverényi Attiláné polgármester  

A Csabaszabadi Települési Értéktár Bizottság 2013.évben öt taggal alakult meg Az ágazati 

jogszabály értelmében a Települési Értéktár Bizottság legalább 3 tagból kell, hogy álljon. A 

bizottság megalakulása óta eltelt időszakban az aktív tagok száma eggyel csökkent ezért 

javaslom a bizottság SZMSZ-ének módosítását.  

 

35/2017(IV. 26) Kt. számú határozat            
Csabaszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Csabaszabadi Települési 

Értéktár Bizottság – jelen határozat mellékletét képező – szervezeti és működési szabályzatát 

elfogadja. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
 

36/2017(IV. 26) Kt. számú határozat            
Csabaszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Csabaszabadi Települési 

Értéktár Bizottság tagjának az alábbi személyeket választja meg: 

Szeverényi Attiláné polgármester 

Máténé Kiss Mária aljegyző  

Lung János Pál alpolgármester 

Kesjár Mátyás Szlovák önkormányzat elnöke, CSPE elnöke 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: azonnal 
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Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

 

VI. Napirendi pont: 
2016. évi beszámolók elfogadása 

 
Szeverényi Attiláné polgármester  

Ismerteti az előterjesztést, a képviselő – testület hozzászólással nem élt. 

 

37/2017 (IV.26)  Kt. számú határozat            
Csabaszabadi Községi Önkormányzat megismerte a Csabaszabadiért Egyesület 2016. 

évről szóló beszámolóját, a melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

38/2017 (IV.26)  Kt. számú határozat            
Csabaszabadi Községi Önkormányzat megismerte a Csabaszabadiért Polgárőr 

Egyesület 2016. évről szóló beszámolóját, a melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 2017.április 30 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

39/2017 (IV.26)  Kt. számú határozat            
Csabaszabadi Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte Zsibrita Csaba 

falugondnok 2016. évről szóló beszámolóját, a melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 2017. április 30 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

40/2017 (IV.26)  Kt. számú határozat            

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 

szakmai programját a melléklet szerint elfogadja. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

 

VII. Napirendi pont: 
Egyebek  

a) Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület pályázatának 

támogatása  

 
Szeverényi Attiláné polgármester  

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület pályázatot kíván benyújtani az OPSZ által kiírt  

„Polgárőr Község„ cím elnyeréséért, melyhez a képviselő-testület hozzájárulását kérte az 

egyesület. 

 
41/2017 (IV.26)  Kt. számú határozat            
Csabaszabadi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csabaszabadiért 

Polgárőr Egyesület javaslatát tudomásul veszi. 

Felelős: Szeverényi Attiláné  
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Határidő: 2017. április 30. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

42/2017 (IV.26)  Kt. számú határozat            
Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület javaslatára, a Csabaszabadiért Polgárőr 

Egyesülettel közösen pályázatot nyújt be az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége felé  

a „Polgárőr Község„ cím elnyeréséért.  

Felelős: Szeverényi Attiláné  

Határidő: 2017.  május 31. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

b) 2017. évi belterületi járdaépítéssel kapcsolatos  képviselő-

testületi döntéshozatal 

 

Szeverényi Attiláné polgármester  

A település belterületén található járdák szinte teljes mértékben cserére, felújításra szorulnak. 

A 2017. évi költségvetés figyelembe vételével a korábbi egyeztetések alapján a Gerendási út 

Fő utca kereszteződéséig valamint a hivatal épületének megközelítésére szolgáló járdaszakasz 

kerülne felújításra.  

 

43/2017 (IV.26)  Kt. számú határozat            
Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte a 2017. évre 

szóló járdaépítéssel kapcsolatos árajánlatokat. A képviselő-testület nyugtázta, hogy  a 

polgármester és a jegyző a beszerzési szabályzat alapján az ajánlati felhívást megtették, 

az alapján 3 db érvényes ajánlat érkezett be melléklet szerint. 

A képviselő-testület elfogadta az új járda építésének tárgyában szólt árajánlatot 

Újkígyós Város részéről az anyag- és munkadíj tekintetében, bruttó 3650 Ft / m2 

összegben melléklet szerint.  A képviselő-testület úgy határozott, hogy járdaépítésre a 

2017. évi költségvetés kiadási sorain belül az alsorok terhére bruttó 1 500 000,- Ft 

összeget elkülönít, felkéri a polgármestert és a jegyzőt az ezzel kapcsolatos további 

ügyintézésre, szerződés aláírására. 

Felelős:   Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

c)  Békéscsaba-Arad Nemzetközi Szupermaraton tárgyában 

Szeverényi Attiláné polgármester  

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az idei évben is megszervezésre kerül a 

településünkön is áthaladó Nemzetközi Szupermaraton rendezvény. A futóverseny nem csak 

frissítés lebonyolításához szükséges beszerzésék miatt okoz problémát településünknek, 

hanem a versenyen résztvevők nagy létszámának útvonal biztosítása is.  

44/2017 (IV.26)  Kt. számú határozat            
Csabaszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy frissítés 

technikai és termékbeli biztosítására bruttó 240 000,- forint összeget, bruttó 10 000,- 

forint összegben pedig pénzeszköz átadást biztosít a 2017. évi költségvetésének kiadási 

tételei között szereplő közművelődési (kulturális) kiadások alsorának terhére. Egyúttal a 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a védnöki szerep elvállalására, valamint 

a frissítés megszervezésére, ezen túlmenően a klub számlaszámára való pénzügyi 

teljesítéssel is.  
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Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. május 22. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

d) Támogatások megtárgyalása 

 

Szeverényi Attiláné polgármester  

Az előterjesztésben részletezett egyesületek, alapítványok keresték meg önkormányzatunkat 

azzal a kéréssel, hogy lehetőségünkhöz mérten támogassuk a szervezetek tevékenységét.   

Az előző évekhez hasonlóan javaslom, hogy 5000,-Ft összeggel támogassuk a szervezeteket.  

 

45/2017 (IV.26)  Kt. számú határozat            
Csabaszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány 

részére a mellékelt 210/2017. számú kérelem alapján 5 000,- Ft támogatást biztosít a 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének kiadási tételei 

között szereplő alsorának terhére.  

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. május 31. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

46/2017 (IV.26)  Kt. számú határozat            
Csabaszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség részére a 

mellékelt kérelem alapján 5 000,- Ft támogatást biztosít - kárpátaljai utazási program 

megvalósítására -  a Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetésének kiadási tételei között szereplő alsorának terhére.  

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. május 31. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta 

 

47/2017 (IV.26)  Kt. számú határozat            
Csabaszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány részére a mellékelt kérelem alapján 5 000,- Ft támogatást biztosít a 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének kiadási tételei 

között szereplő alsorának terhére.  

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. május 31. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 


