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Szám: 9/2013. 
 

JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
  
 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületének  2013.október 10-én 17,00 órai kezdettel, az 

önkormányzat tanácskozó termében 3577. Köröm, Rákóczi u. 11. szám alatt 
megtartott rendkívüli  n y í l t  üléséről. 

 
Jelen vannak: Tóth Tibor 

Ifj. Bodolai Miklós 
Fekete Tibor 
Jablonkai Bertalan képviselő 
Nagy István 
Nagy István Mihály 
Üveges Béla                             

Polgármester 
Alpolgármester 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 

 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Sinai Bertalanné jegyző  
     Soltész Balázs aljegyző 
     Vadászi Sándor roma nemzetiségi önkormányzat elnöke 
 
Meghívottak:Tömösközyné Magyar Ágnes pénzügyi munkatárs. Széplaki Gábor műszaki ügyintéző. 
 
Tóth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) 
képviselő-testületi tag közül 7 (hét) képviselő jelen van, az ülés határozatképes. 
 
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére ifj. Bodolai Miklós  és Üveges Béla képviselőket jelölte ki.     
 
A meghívóban szereplő napirendi pontokat változtatás nélkül elfogásra javasolta. A képviselők 7 igen 
szavazattal a javasolt napirendeket az alábbiak szerint elfogadták: 
 
NAPIRENDI  PONTOK: 
 
 1.   Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás és a pályázat kiírása 
     Előterjesztő: Tóth Tibor polgármester 
     Írásbeli előterjesztés 
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 2. Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok 
     Előterjesztő: Tóth Tibor polgármester 
     Szóbeli előterjesztés 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy az önkormányzathoz új dolgozók kerültek be, akiket meghívott 
a testületi ülésére, kéri őket, hogy egy pár szóban mutatkozzanak be a képviselőknek. Először a hölgy 
kollégát kéri fel. 
 
Tömösközyné Magyar Ágnes pénzügyi munkatárs 
 
Bemutatkozik a képviselő testületnek, röviden ismerteti szakmai előmenetelét és családi hátterét. 
 
Soltész Balázs aljegyző 
 
Bemutatkozik a képviselő testületnek, röviden ismerteti szakmai előmenetelét és családi hátterét. 
 
 
Széplaki Gábor  műszaki ügyintéző 
 
Bemutatkozik a képviselő testületnek. 
 
 
1. Napirend tárgyalása 
 

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás és a pályázat kiírása. 
 

Írásbeli előterjesztés, mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Elmondta, hogy támogatni kell a helyi fiatalokat, főleg azokat akik felsőfokú tanulmányokat folytatnak. 
Az előterjesztés alapján A és B típusú pályázati lehetőség van.  
 
Sínai Bertalanné jegyző 
 
A képviselő-testületnek két határozatot kell hozni, egyet a csatlakozásról, egyet pedig arról, hogy kiírja a 
községben a pályázatokat.  Ha kiírja a pályázatot a képviselő-testület akkor mind az A mind a B típusút 
kötelező kiírni. Továbbá meg kell határozni azokat a szempontokat, ami alapján odaítélik a támogatást.  
 
Nagy István Mihály  képviselő 
 
A gyakorlat az volt eddig, hogy nem szelektáltak, mindenkit tudtak támogatni. Nincs itt annyira tehetős 
család akinek ne lenne hasznára a támogatás. 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Az előterjesztés alapján javasolta a képviselő testületnek, hogy Köröm község csatlakozzon a Bursa 
Hungarica felsőoktatási pályázathoz. 
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A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint határoztak: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2013. (X.10.) határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 
fordulójához történő csatlakozásról 

 
1. Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 
fordulójához. 
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jár el. 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://wwww.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-
Busra rendszerben rögzíti. 
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati 
kiírás feltételeivel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. október 11. 

 
Tóth Tibor polgármester 
 
Az előterjesztés alapján javasolja a képviselő testületnek, hogy Köröm község írja ki a Bursa Hungarica 
felsőoktatási pályázatot. 

 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint határoztak: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2013. (X.10.) határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot kiírja az alábbiak szerint: 
 
1. Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik 
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 
2014 őszén már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj 
már nem kerül folyósításra.  
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a 
hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.  
 
2. A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2013/2014. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók 
jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben 
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni.  
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és 
tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.  
3. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat 
rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2013. 
november 15.  
 
4. A Képviselő-testület döntése alapján szociálisan rászorult az a hallgató, akinek 
családjában a közös háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát. A pályázó szociális 
rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó 
lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó 
jövedelmének forintösszegét. 

 
5. A pályázat beadásához az EPER-BURSA rendszerben egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése:  
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi 
pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott 
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csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. november 11. 

 
2. Napirend tárgyalása 
 

Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok 
 

Szóbeli előterjesztések 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Javasolta a képviselő testületnek, hogy Hajdú János elnök, a Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító 
Fejlesztési Önkormányzati Társulás nevében beadott javaslatát szennyvíz beruházás ügyében 
támogassa a képviselő testület. Ez alapján felolvassa a határozati javaslatot és kéri a képviselőket, 
hogy szavazzanak. 
 
Nagy István Mihály képviselő 
 
Véleménye szerint ne ugorjon bele ilyen gyorsan a döntésbe a testület, pontosabban kell tudni, hogy 
miről szavaznak. 
 
Sínai Bertalanné jegyző 
 
Részletes tájékoztatást ad a képviselő testületnek a határozati javaslatban szereplő önerőről és 
feltételekről. 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Az elhangzottak alapján az alábbi szóbeli döntési javaslatot terjesztette a képviselők elé: 
„Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Körömi Agglomeráció 
Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás a 19/2013. (V.22.) BM rendelet – Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény –  alapján meghirdetett „A helyi 
önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról” támogatására pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint: 
 
− Pályázó megnevezése: Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati 

Társulás (3563, Hernádkak, Rákóczi út 42.) 
− A tervezett fejlesztés 
 pontos megnevezése: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0064 ”Köröm és térsége 

szennyvízelvezetése és –tisztítása”. 
 A fejlesztés forrásösszetétele és ütemezése: adatok Ft-ban 

 
 2012. év 2013. év 2014. év Összesen 

Támogatott Beruházási 
költség (nettó) 

403 935 339 212 306 250 20 677 162 636 918 751 

KEOP Támogatás 
(nettó) (84,471054%) 

341 208 438 179 337 327 17 466 217 538 011 982 



 6

Saját forrás (nettó) 62 726 901 32 968 923 3 210 945 98 906 769 
         Ebből BM EU 
Önerő alap (100%) 

62 726 901 31 561 613 3 210 945 97 499 459 

       Ebből NFM 
kormányzati EU önerő 
alap (285/2012. (X.9) 
Korm. Rendelet szerint - 1 407 310 - 

1 407 310 

 

Köröm Község Önkormányzatára eső rész pénzügyi forrás összetétele: 

  2012. év 2013. év 2014. év Összesen 
Támogatott Beruházási költség (nettó) 8 078 705 4 246 124 413 543 12 738 373 
KEOP Támogatás (nettó) 
(84,471054%) 

6 824 168 3 586 746 349 324 10 760 238 

Saját forrás (nettó) 1 254 538 659 378 64 219 1 978 135 
         Ebből BM EU Önerő alap 
(100%) 

1 254 538 631 232 64 219 1 949 989 

       Ebből NFM kormányzati EU 
önerő alap (285/2012. (X.9) Korm. 
Rendelet szerint - 28 146 - 

28 146 

 
A saját forrás biztosításának módja:  
A szükséges saját forrás összegét az Önkormányzat az adott évi költségvetésében elkülöníti.  
A Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás által megvalósított 
fejlesztéssel önkormányzatunk képviselő testülete egyetért.  
Jelen képviselő testületi határozattal felhatalmazzuk a Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési 
Önkormányzati Társulás elnökét a BM EU Önerő Alap pályázat benyújtására.” 

 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint határoztak: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
52/2013.(X.10.) határozata 
a Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás 
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0064 számú projektjén belül biztosítandó saját forrás 
kiegészítésére, 2013. évi EU Önerő alapra történő pályázat benyújtásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Körömi 
Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás a 19/2013. 
(V.22.) BM rendelet – Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV törvény –  alapján meghirdetett „A helyi önkormányzatok és az 
önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról” támogatására pályázatot nyújtson be az 
alábbiak szerint: 
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− Pályázó megnevezése: Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési 
Önkormányzati Társulás (3563, Hernádkak, Rákóczi út 42.) 

− A tervezett fejlesztés 
 pontos megnevezése: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0064 ”Köröm és 

térsége szennyvízelvezetése és –tisztítása”. 
 A fejlesztés forrásösszetétele és ütemezése: adatok Ft-ban 

 
 2012. év 2013. év 2014. év Összesen 

Támogatott Beruházási 
költség (nettó) 

403 935 339 212 306 250 20 677 162 636 918 751 

KEOP Támogatás 
(nettó) (84,471054%) 

341 208 438 179 337 327 17 466 217 538 011 982 

Saját forrás (nettó) 62 726 901 32 968 923 3 210 945 98 906 769 
         Ebből BM EU 
Önerő alap (100%) 

62 726 901 31 561 613 3 210 945 97 499 459 

       Ebből NFM 
kormányzati EU önerő 
alap (285/2012. (X.9) 
Korm. Rendelet szerint - 1 407 310 - 

1 407 310 

 

Köröm Község Önkormányzatára eső rész pénzügyi forrás összetétele: 

  2012. év 2013. év 2014. év Összesen 
Támogatott Beruházási költség (nettó) 8 078 705 4 246 124 413 543 12 738 373 
KEOP Támogatás (nettó) 
(84,471054%) 

6 824 168 3 586 746 349 324 10 760 238 

Saját forrás (nettó) 1 254 538 659 378 64 219 1 978 135 
         Ebből BM EU Önerő alap 
(100%) 

1 254 538 631 232 64 219 1 949 989 

       Ebből NFM kormányzati EU 
önerő alap (285/2012. (X.9) Korm. 
Rendelet szerint - 28 146 - 

28 146 

 
A saját forrás biztosításának módja:  
A szükséges saját forrás összegét az Önkormányzat az adott évi költségvetésében 
elkülöníti.  
A Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás által 
megvalósított fejlesztéssel önkormányzatunk képviselő testülete egyetért.  
Jelen képviselő testületi határozattal felhatalmazzuk a Körömi Agglomeráció 
Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás elnökét a BM EU Önerő Alap 
pályázat benyújtására.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 
Sínai Bertalanné jegyző 
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Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján lehetőség van szociális 
tűzifa biztosítására a rászorulók részére. A rendelet alapján Köröm község önkormányzatának 1000 
Ft+Áfa önerőt kell biztosítani erdei köbméterenként, valamint a szállítás költségeit kell vállalnia. A 
rászorultak szociális alapon kaphatnak támogatást. Elsősorban az aktív korúak ellátásában, szociális 
segélyben, időskorúak járadékában, ápolási díjban, lakásfenntartási támogatásban részesülők számára 
kell biztosítani a szociális tűzifát. A legtöbben lakásfenntartási támogatásban részesülnek, ennek száma 
a községben kb. 190 család. Így, ha mindenkinek egy köbméter fára pályázik az önkormányzat, az 
körülbelül 200 erdei köbméter tűzifa. A megítélt támogatással 2014. február 14-ig kell elszámolni, ezért 
akár a jövő évi költségvetésből is teljesíthető a pályázat, mivel az ez évi források valószínűleg nem 
teszik lehetővé. 200 erdei köbméter fához áfával együtt bruttó 254000 Ft-ot kell biztosítani. Ezen 
túlmenően a szállítási költségek is az önkormányzatot terhelik. 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Javasolta a képviselői testületnek, hogy az önkormányzat pályázzon a szociális tűzifa támogatásra, 
melynek kertében 200 erdei köbméter fát igényeljen, és az alábbi szóbeli döntési javaslatot terjesztette 
a képviselő-testület elé: 
„Köröm Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy döntött, hogy az 57/2013. (X.4.) BM rendelet 1. 
§ (2) bekezdés a) alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be, 
melynek keretében a 2013. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők 
számának átlaga alapján 1m3/ ellátott tűzifa mennyiséget igényel. 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő- testülete vállalja, hogy - igényének kedvező elbírálása esetén 
– 1000 Ft/ erdei m3 + áfa összegű önrészt biztosít költségvetési tartalék terhére. 
A Képviselő- testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 57/2013. (X.4.) BM rendelet 3. § (1) bekezdés 
felhatalmazása alapján szociális rászorultság szabályairól, az igénylés részletes feltételeiről készítsen 
rendelettervezetet, melyet elfogadásra nyújtson be a soron következő képviselő-testületi ülésre.” 
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint határoztak: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
53/2013.(X.10.) határozata 
a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy döntött, hogy az 57/2013. 
(X.4.) BM rendelet 1. § (2) bekezdés a) alapján szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be, melynek keretében a 2013. január-március 
hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján 
1m3/ ellátott tűzifa mennyiséget igényel. 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő- testülete vállalja, hogy - igényének 
kedvező elbírálása esetén – 1000 Ft/ erdei m3 + áfa összegű önrészt biztosít 
költségvetési tartalék terhére. 
 
A Képviselő- testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 57/2013. (X.4.) BM rendelet 3. § (1) 
bekezdés felhatalmazása alapján szociális rászorultság szabályairól, az igénylés 
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részletes feltételeiről készítsen rendelettervezetet, melyet elfogadásra nyújtson be a 
soron következő képviselő-testületi ülésre. 
 
Felelős: polgármester, gazdálkodási előadó 
Határidő: 2013. október 15. illetve november 30. 
 

Sinai Bertalanné jegyző 
 
Ismertetette a Borsodvíz Zrt. kérelmét a 2013. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás – támogatás 
igényléséhez.  
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Az elhangzottak alapján az alábbi szóbeli döntési javaslatot terjesztette a képviselők elé: 
„Köröm Község képviselő–testülete úgy döntött, hogy a 2013. évi lakossági víz és 
csatornaszolgáltatás– támogatáshoz igénylését benyújtja. A támogatás igényléséhez szükséges 
90/2013 (X.7.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek Köröm Község 
Önkormányzata megfelel. Felhatalmazza a polgármester, hogy az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat 
aláírja.” 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint határoztak: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
54/2013.(X.10.) határozata 
a 2013. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás – támogatás igényléséhez 
 
Köröm Község képviselő–testülete úgy döntött, hogy a 2013. évi lakossági víz és 
csatornaszolgáltatás– támogatáshoz igénylését benyújtja. A támogatás 
igényléséhez szükséges 90/2013 (X.7.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feltételeknek Köröm Község Önkormányzata megfelel. 
Felhatalmazza a polgármester, hogy az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
 

Tóth Tibor polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a Körömi IV. Béla Általános Iskola igazgatója megkereste az 
önkormányzatot, hogy a megalapuló intézményi tanácsba az önkormányzatba két főt delegálni 
szíveskedjen. Javasolta a képviselő testületnek, hogy Üveges Béla és ifj. Bodolai Miklós képviselőket 
delegálják, és az alábbi szóbeli döntési javaslatot terjesztette a képviselők elé: 
„Köröm község önkormányzat képviselő testülete úgy döntött, hogy Körömi IV. Béla Általános Iskola 
intézményi tanácsába Üveges Béla és ifj. Bodolai Miklós képviselőket delegálja.” 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint határoztak: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 2 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
55/2013.(X.10.) határozata 
intézményi tanácsba delegálásról 
 
Köröm község önkormányzat képviselő testülete úgy döntött, hogy Körömi IV. Béla 
Általános Iskola intézményi tanácsába Üveges Béla és ifj. Bodolai Miklós 
képviselőket delegálja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: október 31. 

 
Tóth Tibor polgármester 
 
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a szakmák elsajátítására és felzárkóztatásra beadott 149 
milliós pályázatból a HÁRFA kikerült, lemondott a konzorciumi tagságról. Ez azért lényeges, mert 
gyakorlatilag semmilyen munkát nem végzett, a vezetőjük még azzal sem tisztelte meg a konzorciumot, 
hogy az egyeztetéseken megjelenjen. Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet, hogy a szilárd 
hulladék kezelésére alapított Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 
vezetője Weingartner Balázs levélen keresete meg. Ebben közölte, hogy 2006 óta nem fizetett az 
önkormányzat társulási tagdíjat. Felolvasta az általa küldött levelet. Megkérdezte, elődje mit csinált, 
hogy 7 éve nem fizették be a tagdíjat? Milyen gazdálkodást folytattak az előző ciklusban? 
 
Jablonkai Bertalan képviselő 
 
Visszakérdezett: „Most jöttél rá, hogy nem fizettél, 3 év után?” 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Megismételte azt, ami a levélben állt, 2006 óta nem fizetett az önkormányzat társulási tagdíjat és ezért 
már 2010-ben küldtek egy felszólítást. Személy szerint most kapott először ezzel kapcsolatban levelet. 
Igyekszik közbenjárni annak érdekében, hogy részletfizetést kapjon az önkormányzat. 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Tájékoztatta a képviselő testületet az október 23-ai rendezvényről, melyre az iskola fog műsort adni. 
Tervek szerint egyházi misére is sor kerül. Tájékoztatta továbbá a képviselő testületet, hogy részt vett 
Miskolcon a megyei koordinációs értekezleten, ahol Miskolc város felismerte, hogy csak az 
agglomerációval közösen fejlődhet. Ennek eredményeképp közösen fognak egy cél érdekében a 
Miskolc környéki önkormányzatok tevékenykedni. Minden önkormányzat aláírta ezt a szándék 
nyilatkozatot, köztük Köröm is. 
 
Nagy István Mihály képviselő 
 
Kérdése vont, hogy a korábbi programok, amiket az önkormányzat tervezett, azok futnak-e tovább? 
Illetve, mi van a befektetővel, aki korábban vállalta ezeket a beruházásokat? 
 
Tóth Tibor polgármester 
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Válaszul elmondta, mennek tovább a korábbi programok, az eredeti elképzeléseknek megfelelően. 
Miskolc és környezete közösen fejlődik.  
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Katolikus Karitas keretében segély csomagokat kapott az 
önkormányzat. Meg kell majd beszélni az osztás feltételeit, a támogatott családok névsorát egyeztetni 
szükséges. Továbbá meg kell beszélni a közmeghallgatás idejét és az idősek délutánját is. 
Véleménye szerint november elején kellene a közmeghallgatást tartani. November végén testületi ülést. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a rendelő felújítására 58 milliós támogatást nyert az 
önkormányzat, mely felújítást és bővítést jelent.  
Megkérdezte, hogy van-e valamelyik testületi tagnak az egyebek napirendben hozzászólása. 
 
Nagy István Mihály képviselő 
 
A legutóbbi üléssel kapcsolatban volt észrevétele. Megkérdezte, mi történik akkor, ha a múltkori témától 
sokkal komolyabb ügyet kell megtárgyalni? Nem értett egyet a képviselők és polgármester úr 
magatartásával, mellyel akár lehetetlenné is tehették volna a tanácskozást és a döntéshozatalt. A 
munkát folytatni kell, nem lehet ott hagyni az ülést. Tiszteletben kell tartani egymás véleményét, és be 
kell tartani a tanácskozás rendjére vonatkozó szabályokat. 
 
ifj. Bodolai Miklós alpolgármester 
 
Képviselő társa felvetésére elmondta, mindenki tudja, hogy ami az előző ülésen elhangzott az igaz, 
teljes mértékben fedi a valóságot. Nem hajlandó eltűrni a „lehazugozást”. Egyébként a téma tényleg 
nem volt olyan komoly. Úgy gondolta, ilyen minősíthetetlen sértés elviselése nem tartozik a képviselői 
munkához. 
 
Üveges Béla képviselő 
 
Véleménye szerint a polgármesternek be kellett volna zárnia az ülést, ha eltávozik, mert így az SZMSZ 
szerint kellett végezni a munkát és meghozni a döntést. 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Elmondta, hogy a jogszabályoknak megfelelően megpróbálta a kérelmet előterjeszteni, bár ez az egész 
csak egy szűk csapat érdeke volt. Előre tudta, hogy mi lesz ennek a műsornak a vége, lényegtelen volt 
az, hogy személy szerint mi a véleménye. Beigazolódott, hogy így nem szabad rendezvényt szervezni. 
 
Üveges Béla képviselő 
 
A képviselő-testülethez érkezett egy kérelem, mely arra irányult, hogy a roma nemzetiségi 
önkormányzat szerette volna a rendezvényt a sportöltöző épületében megtartani, a testület ezt tárgyalta 
meg. 
 
Vadászi Sándor roma nemzetiségi elnök 
 
Elmondta, nem úgy képzelte el a rendezvényt, ahogyan sikerült. 
 
Sinai Bertalanné jegyző 
 
Felhívta a nemzetiségi önkormányzat elnökének figyelmét arra, hogy legalább 4 testületi ülést és egy 
közmeghallgatást kell tartani 2013. évben. 
 



 12

Nagy István Mihály képviselő 
 
A járdaépítéssel kapcsolatban felvetette, ha már csinál valamit az önkormányzat, azt rendesen tegye. 
Lelkiismeretesebb munkát kell az embereknek végezniük. Érthetetlen számára, hogy a Béke utca elején 
készített járdát a nagy melegben nem voltak hajlandók locsolni, pedig az ott élőket szolgálja a járda. 
Több közmunkás azt mondta nem kapott locsoló kannát. Oda kell ezekre a dolgokra figyelni. 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Sajnos az emberek elvárják, hogy mindent az önkormányzat szervezzen helyettük, de erről, illetve a 
járdán közlekedés szabályairól a közmeghallgatáson kíván szólni, ahová a rendőrség szakemberei is 
meghívást kapnak.. A téli közfoglalkoztatásban 70 fő fog részt venni, 40 fő tanulni fog valamilyen 
szakképesítést, 30 fő pedig dolgozni fog. 
 
Nagy István Mihály képviselő 
 
Véleménye szerint a Kossuth utcán kimaradt egy járda szakasz. Ez nem volt benne a pályázatban? A 
pályázatnál a műszaki felvételezés nem jól történt. Észrevette, hogy a József Attila úton a férfiak állnak 
a nők pedig helyettük dolgoznak; feltörik és viszik a betont. Ezekre a dolgokra jobban oda kellene 
figyelni. Ha minden kötél szakad a nőket is be lehet vonni a fizikai munkába, de ha ennyi férfi munkaerő 
van akkor talán nekik kellene a nehezebb munkát végezni. 
 
A nyílt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el. 
Tóth Tibor polgármester a nyílt ülést 19 óra 10 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 

 
Tóth Tibor                                                                                                          Sinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                            jegyző 
 
 
 
 
 
Üveges Béla 
önkormányzati képviselő 
jegyzőkönyv hitelesítő 

                                   ifj.Bodolai Miklós 
önkormányzati képviselő 

                                     jegyzőkönyv hitelesítő 
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 melléklet 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2013. október 10-én megtartandó rendkívüli ülésére 

 
1. napirendi ponthoz 

 
642-5/2013. 
 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiírásra került a Busa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója. A 
települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes.  
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésében az ösztöndíjpályázat 
2013. évi fordulójához kapcsolódó kiadásait az önként vállalt feladatok között tervezte meg. 
Az Mötv. 111. § (2) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves 
költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező 
feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.” 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójának települési önkormányzatok 
részére szóló Általános Szerződési Feltételei szerint a pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési 
önkormányzat csatlakozzon az ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához. A 2014. évi fordulóban a 
települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal az EPER-BURSA rendszerhez 
történő csatlakozás is magában foglalja. 
 
A pályázathoz történő csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2013. október 11. 
A pályázat kiírásának határideje a települési önkormányzatoknál: 2013. október 14. 
 
A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokások egyéb módon kell közzétenni. A 
települési önkormányzat mind az „A” és a „B” típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy mindkét 
típusú pályázat kiírásának megjelentetése egy időben történjék. 
A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 
Pályázók köre 
Pályázni kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. 
a) Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
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szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő 
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn, úgy a 
2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.  
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.  
 
b) A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni.  
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben 
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben 
ténylegesen megkezdik.  
 
A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő 
benyújtásának határideje: 2013. november 15.  
 
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a 
pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint 
összegét.  
 
Jövedelem:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett  
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem 
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,  
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.  
 
Köröm Község Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy az önkormányzat 
csatlakozzon az ösztöndíjpályázathoz. Kezdeményezem, hogy az önkormányzat írja ki az „A” és „B” 
típusú pályázatok feltételeit, és fogadja el az alábbi döntési javaslatokat: 
 
1. döntési javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2013. (…..) határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő 
csatlakozásról 
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5. Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához. 

6. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat 
által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az ÁSZF-ben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

7. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését a https://wwww.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet 
címen elérhető EPER-Busra rendszerben rögzíti. 

8. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a 
pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. október 11. 

 
 
2. döntési javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2013. (…..) határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot kiírja az alábbiak szerint: 
 
1. Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő 
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn, úgy a 
2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.  
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.  
 
2. A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni.  
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A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben 
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben 
ténylegesen megkezdik.  
3. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő 
benyújtásának határideje: 2013. november 15.  
 
4. A Képviselő-testület döntése alapján szociálisan rászorult az a hallgató, akinek családjában a közös 
háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
háromszorosát. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban 
élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forintösszegét. 
 
5. A pályázat beadásához az EPER-BURSA rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi 
pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. november 11. 
 
 
Köröm, 2013. október 4. 
 
 
 
 Töth Tibor 
 polgármester 
 
 


