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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-

testületének 2017. május 23. (kedd) 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                                      

 
Tanácskozási joggal jelen lévők:  
 

dr. Csatlós László jegyző 

Meghívott vendégek:  
 
                      Gál János r. főtörzszászlós, csoportvezető körzeti megbízott 

                     Dr. Bede Sándor r. ezredes rendőrkapitány  

                     Viczián György tű. alezredes tűzoltó parancsnok  

 
                                 
Jegyzőkönyvet vezette: Varga Edina   
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Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Tisztelettel köszönti a soros képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Külön köszönti a 

Békéscsabai Rendőrkapitányság részéről megjelent dr. Bede Sándor rendőr ezredes urat, a 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

részéről Viczián György tűzoltó alezredes urat valamint Gál János rendőr ezredest az 

Újkígyósi KMB részéről. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes 4 fő képviselő jelenlétével. 

Jegyzőkönyvvezetésre Varga Edina köztisztviselőt kéri fel.  

 

51/2017 (V.23) Kt. számú határozat:  

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetőnek 

Varga Edina köztisztviselőt elfogadja. 

Felelős: Dr Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017.05.23 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony  

Javasolja az előzetesen kiküldött napirendi pontok módosítását. A meghívó szerinti 3 b) 

napirendi pont levételre kerül, továbbá a gyermekvédelmi beszámoló elfogadását megelőzően 

a BKSZ Plusz Kft. –vel kapcsolatos napirend kerülne megtárgyalása 

 

52/2017 (V.23.) Kt. számú határozat      

1. Békéscsabai Rendőrkapitányság beszámolója Csabaszabadi község 2016.évi 

közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről 

2. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének 2016. évi beszámolójának ismertetése  

3. A BKSZ Plusz Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. –vel kapcsolatos képviselő-testületi 

döntések   

4. Beszámoló:  

a) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2016. évi átfogó 

értékelése 

b) Önkormányzati társulások (DAREH, Közép – Békési Térség  Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás, Békéscsabai Kistérségi Társulás, BKSZ Plusz 

Kft)  

5. Egyebek  

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendre tett javaslatot elfogadta.  

 

I. Napirendi pont:   
Békéscsabai Rendőrkapitányság beszámolója Csabaszabadi 
község 2016.évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Átadja a szót dr. Bede Sándor rendőr ezredes részére.  

 

Dr. Bede Sándor r.ezredes rendőrkapitány 
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Köszönti a jelenlévőket.  

A beszámoló előzetesen írásban megküldésre került az Önkormányzat részére, melyet röviden 

szóban kívánok ismertetni. Csabaszabadiban 3 bűncselekményt regisztráltak 2016.évben, 

mely ugyanannyi mint 2015.-ben is volt. Kiemelt bűncselekmény nem történt. 

Kiegyensúlyozott a közbiztonsági helyzet a településen. Baleseti helyzet tekintetében az 

átmenő forgalom az érintett, három személyi sérüléssel járó baleset történt, melyből kettő 

súlyos sérülés volt.  

Nagyon szépen köszöni az önkormányzat megértését, hogy a 2016. évben plusz feladatként 

jelentkező migráns helyzet miatt nagyon sok esetben a helyi rendőrök is részt vettek az érintett 

határszakaszokon. A napi szolgálat biztosítását szabatolták a békéscsabai rendőrállomány 

járőrállományával valamint a polgárőrséggel való együttműködés révén.  

Köszöni a rendőrnapon átadott elismerést valamint a polgárőrség munkáját, együttműködését. 

  

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

A településen a rendőrhiány nem volt tapasztalható, bármilyen probléma esetén mindig 

készségesen álltak a rendelkezésünkre, a lakosság rendelkezésére.  

Köszöni mindeniknek a munkáját, együttműködését.  

 

Kesjárné Erős Erzsébet képviselő asszony  

Köszöni a Rendőrkapitány úr támogatást a Polgárőr község pályázat benyújtásával 

kapcsolatban. A kistelepülésen a biztonságért rendezvény idén szeptember 23-án kerül 

megtartásra, melyre szeretettel várjuk.  

 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.  

 

53/2017 (V.23.) Kt. számú határozat            

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletének 

megfelelően elfogadja a Békéscsabai Rendőrkapitányság „Csabaszabadi község 2016. évi 

közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről” 

szóló beszámolóját. 

 

Felelős: Szeverényi Attiláné polgármester 

Határidő: 2017.május 31 
 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
 

 

II. Napirendi pont: 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016. évi beszámolójának 
ismertetése  
 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

A bővülő katasztrófavédelmi feladatok miatt az önkormányzat szinte napi kapcsolatba van a 

szervezettel, ezért köszöni az együttműködést, a segítséget.   

Átadja a szót Viczián György tű. alezredes tűzoltó parancsnok részére. 

 

Viczián György tű. alezredes tűzoltó parancsnok 

A beszámolóban próbáltam kitérni a fő feladatokra nem csak a tűzvédelem, hanem a 

polgárvédelem területén is. A rendszer, melyet 2012 óta kialakítottak az a célja, hogy 

meglegyen a kapcsolat az önkormányzat és a tűzoltóság között. A településen a közbiztonsági 
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referens a szervezetnél a katasztrófavédelmi megbízott az elő kapcsolat. A feladatok esetén a 

megelőzés a fő szempont, hogy minél kevesebb legyen a beavatkozási szükséglet. Az összes 

vonulási szám megegyezik az előző éves esetszámmal. A valódi beavatkozások száma 

csökkent, nagyon sok a téves jelzés, a beépített eszközök miatt. Csabaszabadiban település 

esetében az előző évben egy közúti balesethez valamint egy tűzeset volt ahol egy melléképület 

gyulladt meg.  

 
54/2017 (V.23.) Kt. számú határozat            

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját – 

melléklet szerint – elfogadja. 

   

Felelős:  Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő: 2017. május 31 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
 

 

III. Napirendi pont: 
A BKSZ Plusz Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. –vel kapcsolatos 
képviselő-testületi döntések   
 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Ismerteti az előterjesztéseket.  

A  képviselő- testület hozzászólással, kiegészítéssel nem élt.  

 

55/2017 (V.23.) Kt. számú határozat            

1.Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő- testülete a BKSZ Plusz Nonprofit 

Kft-ben fennálló tulajdonrészét névértéken értékesíteni kívánja Békés Város 

Önkormányzat részére. 

 

2. Megállapítja, hogy a társaságban a fentiekben meghatározott üzletrésze per-, teher – 

és igénymentes tulajdonát képezi, és garantálja, hogy senkinek semmilyen joga arra 

vonatkozólag nincs, hogy az üzletrészt megszerezze, illetve büntetőjogi felelőssége teljes 

tudatában kijelenti, hogy valamennyi, a Társaságot és az átruházott üzletrészt érintő 

esetleges jogviszonyról, jogügyletről írásban tájékoztatja a Vevőt. A Társasággal 

szembeni igényről, követelésről és tartozásról nincs tudomása. 

 

3. Megbízza és meghatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonrész értékesítésével 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentumokat írja alá. 

 

Felelős:  Szeverényi Attiláné  polgármester  

Határidő: a határozat megküldésére 2017. május 31. 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
 

56/2017 (V.23.) Kt. számú határozat            

1. Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ Kft. 

2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat mellékletének 

megfelelően elfogadja 
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2. A társaság 2017. évi üzleti tervét a határozat mellékletének megfelelően 

jóváhagyja. 

Felelős:      Szeverényi Attiláné  polgármester 

Határidő:  a határozat megküldésére 2017. május 31. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  

 

 

IV. Napirendi pont 
Beszámoló:  

a) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásának 2016. évi átfogó értékelése 
 

Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

A jogszabályi előírások alapján elkészítésre került a 2016. évi gyermekjóléti beszámoló, 

melyet a képviselő-testület döntését követően a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala részére jóváhagyás céljából továbbítani szükséges.  

 
57/2017 (V.23.) Kt. számú határozat            

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót – a melléklet szerint – elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri Dr. Csatlós László jegyzőt, hogy beszámolót tájékoztatásul 

küldje meg a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 

 

Felelős:     Dr. Csatlós László jegyző 

Határidő: 2017. május 31. 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
 

 
b) Önkormányzati társulások (DAREH, Közép – 

Békési Térség  Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás, Békéscsabai Kistérségi 
Társulás, BKSZ Plusz Kft) 

 
Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Ismerteti az előterjesztéseket.  

A képviselő- testület hozzászólással, kiegészítéssel nem élt.  

 
58/2017 (V.23.) Kt. számú határozat            
Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 

ismertetett beszámolót elfogadta. 

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő:            2017. május 23. 

 
 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.  
 

 
 

V. Napirendi pont 
Egyebek  
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Szeverényi Attiláné polgármester asszony 

Az előző évek gyakorlatának megfelelően idén is május 20-21-én megrendezésre kerül a 

Békéscsaba-Arad Nemzetközi Szupermaraton. A rendezvényen résztvevők száma minden 

évben gyarapszik, jellemzően a kerékpáros részvevők száma nő, így évről évre nő az 

önkormányzat frissítésre szánt kiadási terhe is.  

 
 

59/2017 (V.23.) Kt. számú határozat            
Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  a 

Szupermaratonra a 44/2017.  (IV.26.) Kt. számú határozatában való keretösszegen belül 

személyi juttatási, 50 ezer Ft bér és 12 eFt  járulék előirányzatot biztosít. Az előirányzat 

változással a 2017. évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges. 

Felelős:    Szeverényi Attiláné polgármester  

Határidő:            2017. szeptember 30. 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4 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 


