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Szám: 10/2013. 
 

JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
  
 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületének2013.október 31-én17,00 órai kezdettel, az 

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

 
Jelen vannak: Tóth Tibor 

Ifj. Bodolai Miklós 
Fekete Tibor 
Jablonkai Bertalan képviselő 
Üveges Béla 

Polgármester 
Alpolgármester 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 
 

 
Tanácskozási joggal részt vesz: Sinai Bertalanné jegyző  
     Soltész Balázs aljegyző. 
 
Meghívottak:                                           Vadászi Sándor RNÖ elnöke 
 
Nem volt jelen az ülésen:  Nagy Istvánképviselő 
                                                                 Vadászi Sándor RNÖ elnöke  
 
Tóth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) 
képviselő-testületi tag közül 5 (öt) képviselő jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitotta.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére JablonkaiBertalan  ésFekete Tibor képviselőket jelölte ki.     
 
A meghívóban szereplő napirendi pontokat kibővítve az alábbi javaslatot tette. A képviselők 5 igen 
szavazattal a javasolt napirendeket az alábbiak szerint elfogadták: 
 
NAPIRENDI  PONTOK: 
 
1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
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2. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi ¾ éves gazdálkodásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
 

3. Köröm Község Önkormányzatának 2014. évi pénzügyi koncepciójának megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 

4. Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodás módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
 

5. Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 
hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére pályázati konstrukció keretén belül 
(KEOP 1.1.1 / C / 13)pályázathoz szükséges nyilatkozat biztosítása  
Előterjesztő: polgármester 

Írásbeli előterjesztés 
 
6. Óvoda vezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 

7. Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok 
Előterjesztő: polgármester 
      Szóbeli előterjesztés 
 
8. Segély iránti kérelmek elbírálása (zárt ülés keretében) 

Előterjesztő: aljegyző 
Szóbeli előterjesztés 

 
 
1. Napirend tárgyalása 
 
 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
szerződés megkötése és rendelet megalkotása.  

Az írásbeli előterjesztés, a rendelet és az elfogadott szerződés a jegyzőkönyv 1. mellékletét 
képezi 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Elmondta, hogy a Jogi,-Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet. Felkérte a 
bizottság elnökét Üveges Bélát, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Üveges Béla bizottság elnök, képviselő 
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A Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet, a bizottság javaslata, hogy a kedvezőbb díj 
kalkulációval fogadják el a rendelet tervezetet. 
 
 
 
Sinai Bertalanné jegyző 
 
A rendelet tervezet elfogadása előtt  tájékoztatta a  képviselőket, hogy  a  szolgáltatókkal             
(BorsodvízRt-vel valamint a Kurmai és Társa Kft-vel) – az előterjesztésben szereplő ajánlattól – sikerült 
kedvezőbb árat kialkudni és javasolta, hogy a mellékelt írásbeli előterjesztés szerinti közszolgáltatási 
szerződés-tervezetet vitassa meg a testület, és adjon felhatalmazást a polgármesternek annak 
aláírására. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat: 5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
56/2013.(X.31.) határozata 
közszolgáltatási szerződésről 
 
Köröm Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a határozat 
mellékletében szereplő közszolgáltatási szerződést elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Melléklet az 56/2013. határozathoz 
Közszolgáltatási szerződés 

 
mely létrejött egyrészről  
 
Köröm Község Önkormányzat (3577. Köröm, Rákóczi Ferenc u. 11.) adószám: 15546096-2-05, 
képviseletében Tóth Tibor polgármester, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről 
 
Kurmai és Társa Kft.(3561. Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2 hrsz.)adószám: 11587008-2-
05képviseletében Kurmai Gábor ügyvezető, mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) továbbiakban: 
Felek között az alábbiak szerint: 
 

1. A szerződés célja 
 
A szerződés célja a Megbízó és a Megbízott közötti kapcsolatrendszer szabályozása, amelynek 
eredményeként Megbízó Köröm község közigazgatási területén a folyékony hulladékkal kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatási kötelezettségének Megbízott útján tesz eleget, ezáltal biztosítva, hogy Köröm 
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Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XI.8.) önkormányzati rendelete előírásainak 
megfelelően a környezetvédelmi, a köztisztaság és közegészségügyi  követelmények megvalósuljanak.  
 

2. A szerződés tárgya 
 
2.1.Megbízott vállalja Köröm község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött folyékony 

hulladék ideiglenes tárolására szolgáló - az ingatlan tulajdonosoknál lévő – közműpótló 
létesítmények (szennyvízaknák) kiürítését, tartalmának elszállítását, elhelyezését és 
ártalmatlanítását.  

 
2.2. A szerződés tárgya; Köröm község területén lévő, szennyvíz-közműre nem csatlakozott 

ingatlanokon keletkezettfolyékony hulladék gyűjtése. 
 
2.3. A teljesítés helye Köröm község közigazgatási területe.A település lakossága 1481 fő. 
 
 

3. A szerződés időtartama 
 
3.1. A szerződést a Felek 5 (öt) évre kötik, szerződéses viszonyuk 2018. december 31. napján 

megszűnik. 
 
3.2. A szolgáltatás megkezdésének időpontja 2013. november 2. 
 
 

4. A Megbízott kötelezettségei 
 
4.1. A Megbízott, mint közszolgáltató feladatát a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. 

fejezete szerint végzi. 
 
4.2. A közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátásához szükséges eszközöket és azoknak a 

folyamatos karbantartását biztosítja. Köteles megfelelő létszámú és képzettségű szakemberről  
gondoskodni. Köteles a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez 
szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzésére. Biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez 
szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt és berendezést, ezeket 
folyamatosan karban tartja, fejleszti. A szolgáltatáshoz a munka megkezdéséig üzembe állítja a 
hulladékgyűjtés és szállításhoz szükséges eszközt. A szolgáltató a szolgáltatást mindenkor a 
törvényes előírások mellett végzi, a környezet minimális megterhelése mellett. 

4.3. Akadályoztatása esetén megfelelő helyettesítésről gondoskodni köteles. 
4.4.  Biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű, a szakmai szabályoknak megfelelő, jó  

minőségű ellátását. 
4.5.  A közszolgáltató a folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes 

elhelyezését a bejelentéstől számított 48 órán belülköteleselvégezni.  
4.6.  A közszolgáltató a begyűjtés során olyan gondossággal köteles eljárni, hogy a folyékony 

hulladék szállítójárműbe ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon szét. Amennyiben ez 
bekövetkezik, a kikerülő folyékony hulladékot a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja. 

4.7.A környezetvédelmi előírások folyamatos betartása a közszolgáltató feladata, és felel mindazon 
károkért, amelyek a környezetvédelmi előírások megszegéséből erednek. 

4.8.  A megbízott alvállalkozót vehet igénybe, de érte úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna, a felelősség az alvállalkozóra át nem hárítható. 
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4.9. A közszolgáltatás körébe tartozó a hulladék ártalmatlanítására és tárolására az önkormányzat 
képviselő testülete által kijelölt helyeket és létesítményeket köteles igénybe venni. 

4.10. A közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatáshoz nyilvántartást vezet. 
 
 

5. A megbízó kötelezettségei 
 

5.1.  A Megbízó önkormányzat kötelezettségeit a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. 
fejezete határozza meg, amely szerint: 
 

a) A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges 
információkat, szolgáltatását megadja.  

b) Ellenőrzi a szolgáltatás teljesítését. 
c) A közszolgáltatás körébe tartozó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolását 

elősegíti. 
d) A települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására 

szolgáló helyet kijelöl. 
e) A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása. 
f) A közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről minden év november 30-ig az 

önkormányzat képviselő testülete dönt. 
 
 

6. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei 
 
6.1.A Felek a szolgáltatási díjat 2013. november 2. napjától 2014. december 31. napjáig 3.468,- Ft/m3 

+áfa (szennyvízbegyűjtés, szállítás és egyéb költségek 2.700,- Ft/m3 +áfa, szennyvízelhelyezés 
768,- Ft/m3 + áfa) összegben határozták meg. Az ingatlantulajdonos által igényelt szolgáltatás díját 
az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által kiadott számla alapján a teljesítéssel egyidejűleg fizeti 
meg. A számlának meg kell felelnie a jogszabályokban írt tartalmi és formai követelményeknek. 

6.2. A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a 
közszolgáltatónál emelhet kifogást, melynek a számla kiegyenlítésre halasztó hatálya nincs. Az 
írásban tett kifogásra a közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni.  

6.3. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára 
behajtható köztartozás. A díjhátralék behajtására vonatkozó eljárási rendet a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvénytartalmazza. 

6.4. A szolgáltatási díjat a felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják oly módon, hogy 
a tárgyév november 30. napjáig a Megbízott Közszolgáltató a Megbízó képviselő-testülete elé 
terjeszti a javasolt módosítást a következő évre vonatkozóan. A módosítás feltétele a képviselő-
testület döntése. 

6.5. A Megbízott a munkát saját hasznára és kockázatára végzi. Amennyiben a munkája végzése 
során harmadik személynek kárt okoz, úgy azt maga köteles megtéríteni, semmilyen 
vonatkozásban a felelősség a megrendelő önkormányzatra át nem hárítható. 

 
 

7. A szerződés megszűnése 
 
7.1. A szerződés megszűnik a benne foglalt idő lejártával, a közszolgáltató jogutód nélküli 

megszűnésével, ellátással a teljesítés megkezdéséig, felmondással. 
7.2. A Megbízó a szerződést 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja, ha a Megbízott a 

tevékenységére vonatkozó jogszabályt hatóság vagy bíróság által megállapítottan megsértette 
vagy jelen szerződésben írt kötelezettségeit neki felróhatóan súlyosan megsértette. 
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7.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megbízott 5 napos késedelembe esik a szolgáltatás 
teljesítésével: szóbeli felhívás ellenére 5 napon belül nem végzi el a folyékony hulladék 
elszállítását. 

7.4. A Megbízott a szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megbízó a szerződésben meghatározott 
kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére súlyosan megszegi, és ezzel kárt okoz, vagy 
akadályozza a szolgáltatás teljesítését. 

 
 
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseket elsősorban 
egyeztetéssel tisztázzák. Az egyeztetések eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 
 
Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  
 
 
Üveges Béla bizottsági elnök, képviselő 
 
Javasolta a bizottság nevében, hogy a képviselő testület fogadja el a rendelet tervezetet. 
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat: 5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2013. (XI.4.) rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról 
 

 
Köröm  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. 
§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el. 

 
 

1. A Rendelet célja 
 

1. § A rendelet célja Köröm község földtani közegének és a felszín alatti vizeinek védelme. Ennek 
érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező, a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető 
elhelyezéséről közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével. 
 
 

2. A rendelet hatálya 
 

 2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Köröm község közigazgatási területén található ingatlanokon 
keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésérére, begyűjtésére, szállítására és 
ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére. 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési szilárd 
hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre. 
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3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 
 

3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító 
helyre történő elhelyezését végző közszolgáltató Köröm községben a Kurmai és Társa Kft. 3561. 
Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2 hrsz. (továbbiakban: közszolgáltató). 
(2) A közszolgáltatás időtartama 2013. november 2. napjától 2018. november 1. napjáig terjedő 
határozott időre szól. 
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye a Körömi Szennyvíztisztító Telep. 
 

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 
 

4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes 
elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosa, használója (továbbiakban: ingatlan tulajdonosa) a szervezett 
közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.  
(2) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének 
lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő 
gyűjtését, rendszeres elszállítását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással 
az ingatlan tulajdonosának kell biztosítani. 
(3) A hulladék összegyűjtése és elszállítása az ingatlan tulajdonosának előzetes bejelentésére, valamint 
megrendelésére történik.  
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített zárt 
rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szakhatást kizáró eszközzel, a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. Törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/F. §-ban foglaltaknak megfelelő módon 
végezhető. 
 

5. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai, kötelezettségei  
 

5. § (1) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 48 órán belül – az 
igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni. 
(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlan tulajdonosának  
előzetes bejelentése alapján veszi át, és gondoskodik annak ártalmatlanító helyre történő 
elszállításáról. 
(3) A közszolgáltató köteles: 
a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani, 
b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni, 
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges jármű, gép, eszköz és berendezéssel rendelkezni, 
valamint a megfelelő létszámú és képzettségű személyzettel rendelkezni. 
 
6. § (1)Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi 
csatornahálózatba nem vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet gyűjteni és a 
közszolgáltatónak átadni és részére e rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a 
közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. 
(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőség a szállítójármű számára 
oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 
(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a 
közszolgáltatást és az elvégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. 
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6. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés tartalmi elemei 
 

7. § (1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön az 
önkormányzat és a közszolgáltató közötti – közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó – szerződés 
írásba foglalásával. 
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: 
a) szerződő felek megnevezése, 
b) a szerződés tárgya, 
c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya, 
d) a közszolgáltatás díja, 
e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásának és megfizetésének módja, 
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele, 
g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek. 
 
 

7. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség, a közszolgáltatás 
igénybevételének módja és feltételei 

 
8. § (1) Az ingatlan tulajdonosa a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana 
területén zárt közműpótló létesítményben köteles gyűjteni. 
(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe 
mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, 
amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek testi épségét, egészségét és a 
szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését. 
(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének 
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetben a közszolgáltató a mindenkori 
jogszabályi előírások figyelembe vételével, megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak 
elszállítását. 
(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben 
foglaltakat. 
(5) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új 
tulajdonos vagy használó köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. 
 
 

8. A közszolgáltatás díja 
 

9. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért, elszállításáért és 
ártalommentes elhelyezéséért az ingatlan tulajdonosa e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat 
köteles fizetni.  
(2) Az ingatlan tulajdonosát terhelő díjfizetési kötelezettség határidejének elmulasztása esetén a Vgtv. 
44/E. §-ában foglaltak az irányadók. 
(3) A közszolgáltató a szerződést követően minden év október 31-ig kezdeményezheti a következő évre 
vonatkozó díj felülvizsgálatát. 

 
 

9. Személyes adatok kezelése vonatkozó rendelkezések 
 

10. § (1) Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a 
közszolgáltató gondoskodik. 
(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosok személyes adatainak kezelésével összefüggésben 
a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.  
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10. Záró rendelkezések 
 
11. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
1. melléklet a 8/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, elszállításának és kijelölt 
ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díja 2013. november 2-től 2014. december 31-ig 

 
 
 
 

Szennyvízbegyűjtés, szállítás és egyéb költségek                                  2.700   Ft/m3 + áfa 
 

Szennyvíz elhelyezés                                                                                  768  Ft/m3  + áfa 

 
Szennyvíz szolgáltatás díja összesen 3.468  Ft/m3 + áfa 
 
 
 
2. Napirend tárgyalása 
 
 
                                  Beszámoló az önkormányzat 2013. évi ¾ éves gazdálkodásáról 
 

Az írásbelielőterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi 
 
 
Üveges Béla bizottság elnöke, képviselő 
 
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a beszámolóban több adat irreális eltérést mutat, bizonyos 
tételek több mint 100%-kal meghaladják az eredeti előirányzatot, ennek okát nem tudta a bizottság 
megtalálni. 
 
Sinai Bertalanné jegyző 
 
Elmondta, feltételezése szerint az eltérések oka egyrészről a tervezés hibáiból, másrészről az 
előirányzat módosítások elmaradásából adódhat. A kijelölés miatt az önkormányzat gazdálkodását nem 
tudta év elejétől folyamatosan figyelemmel kísérni, ezért nagyon nehéz megállapítani, hogy hol van 
hiányosság. 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Elmondta, hogy önkormányzat pályázott önhikire, remélte, hogy megkapják a hiányzó pénzt. 
Elmondása szerint, az önkormányzat a pénzügyese napra kész a bevételek és kiadások vezetésével, 
most már ő is jobban átlátja a pénzügyi helyzetet. Reményét fejezte ki, hogy a 2014 év nem lesz ilyen 
rossz. Javasolta a beszámoló elfogadását. 
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A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat: 5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
57/2013.(X.31.) határozata 
Az önkormányzat 2013. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadása 
 
Köröm község önkormányzat képviselő testülete úgy döntött hogy az önkormányzat 
2013. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
3. Napirend tárgyalása 
 

Köröm Község Önkormányzatának 2014. évi pénzügyi koncepciójának megtárgyalása  
 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi 
 
Üveges Béla bizottság elnöke, képviselő 
 
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a bizottság a koncepciót megtárgyalta, egyetértettek az abban 
foglaltakkal és  annak tudomásulvételét javasolta. 
 
A napirenddel kapcsolatban a képviselők részéről hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el. 
 
 
4. Napirend tárgyalása 
 
Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 

módosítása  
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi 

 
Üveges Béla bizottság elnöke, képviselő 
 
A bizottság a társulási megállapodás módosítását elfogadásra javasolta. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat: 5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
58/2013.(X.31.) határozata 
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Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási  megállapodás módosítása és egységes szerkezetben való 
elfogadása 
 

 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abaúj-Zempléni 
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a 
Társulási Tanács részére és a Megállapodást aláírja. 
 
A Képviselő-testület az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagként Tóth Tibor polgármestert 
delegálja. 
 

 
Nagy István Mihály képviselő 17:25-kor megérkezett a Képviselő-testület ülésére. 
 
 
5. Napirend tárgyalása 
 
Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási 

rendszerének továbbfejlesztésére pályázati konstrukció keretén belül (KEOP 1.1.1 / C / 
13)pályázathoz szükséges nyilatkozat biztosítása 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi 
 
 

Tóth Tibor polgármester 
 
Javasolta a képviselő testületnek, hogy a (KEOP 1.1.1 / C / 13) pályázathoz szükséges határozatot 
hozzák meg. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
59/2013.(X.31.) határozata 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „az Abaúj-
Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 
hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére pályázati konstrukció 
keretén belül (KEOP 1.1.1 / C / 13)” című előterjesztésben foglaltakat, mellyel 
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
 
A KEOP 1.1.1 / C / 13 pályázati kiíráshoz kötődő megvalósíthatósági tanulmány 
(MT) kötelező mellékletei az MT Sablon 9. A tanulmány mellékletei 24 pontja alapján 
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a Tagönkormányzat ezúton nyilatkozik, hogy a KEOP-1.1.1/C/13 pályázatra 
vonatkozó üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben 
feltüntetett adatokat, információkat hitelesítik, azok a valóságnak megfelelnek, az 
MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják.  
A Tagönkormányzat ezúton nyilatkozik, hogy a Társulás KEOP-1.1.1/2F pályázatán 
kívül más hulladékgazdálkodási fejlesztési pályázatban nem vesz részt.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal illetve folyamatos 

 
 
6. Napirend tárgyalása 
 

Óvódavezetői pályázat kiírása 
 Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi 

 
Sinai Bertalanné jegyző 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy szükséges a vezető óvónői pályázat kiírása, mert a jelenlegi 
vezető megbízása 2013. december 31-én lejár. 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Javasolta az írásban megküldött határozati javaslat változatlan formában történő elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
60/2013.(X.31.) határozata 
Óvodavezetői pályázat kiírása 
 

 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Körömi Antall 
József NapköziotthonosÓvoda  óvodavezetői megbízás pályázati kiírására irányuló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 
1.Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Körömi 
Antall József NapköziotthonosÓvoda óvodavezetői feladatainak ellátására. 
A munkavégzés helye:  Köröm Rákóczi F. utca 11/a 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti  
jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
Kezdő napja: 2014. január 01. 
Megszűnésének időpontja: 2018. augusztus 31. 
 
 Pályázati feltételek: 
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• Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez 
szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség, 
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  
• legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
• a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, 
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás,  
• a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú 
végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség. Nyelvvizsga előnyt jelent. 
 
Illetmény és egyéb juttatások: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatási 
intézményekben a végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben 
meghatározottak az irányadók. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó szakmai életrajzát, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléseket. 
A pályázathoz csatolni kell: 
• iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy 
pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 18. 
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő 
lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 31. 
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Tóth Tibor polgármester, a 06/49-459-
821 telefonszámon 
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Körömi 
Antall József Óvoda Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítási számot:1454/2013. Postai cím: Köröm Község Önkormányzata  3577. 
Köröm, Rákóczi u. 11. 
 
2. A Képviselő-testület felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati 
felhívás megjelentetéséről  a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes 
oldalán. 
 
Felelős: Tóth Tibor polgármester 
Soltész Balázs aljegyző 
 

 
7. Napirend tárgyalása 
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Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok   
 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az idősek délutánjára 2013. november 28-án kerül sor 15 órai 
kezdettel. Ebből az alkalomból a katolikus karitasz által felajánlott csomagok mellé, minden idősnek 1kg 
cukrot és 1l napraforgó olajat szeretnének még adni. 
 
Rövid vita után a polgármester az alábbi javaslatot tette: 
„Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mindazon körömi állandó lakcímmel 
rendelkező lakosoknak, akik 2013. december 31-ig betöltik vagy már betöltötték a 60. életévüket a 
katolikus karitasz által biztosított segélycsomagon túl fejenként 1kg cukrot és 1l napraforgóolajat 
biztosít.” 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
61/2013. (X.31.) határozata 
Időskorúak támogatására 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mindazon körömi 
állandó lakcímmel rendelkező lakosoknak, akik 2013. december 31-ig betöltik vagy 
betöltötték a 60. életévüket a katolikus karitasz által biztosított segélycsomagon túl 
fejenként 1kg cukrot és 1l napraforgóolajat biztosít. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. november 28. 

 
Tóth Tibor polgármester 
 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a katolikus karitasz által biztosított csomagokat december 5.-
én kívánják szétosztani a lakosság részére. Ez 11 tonna élelmiszert jelent, amiben liszt, tarhonya, befőtt 
és tartós tej van. Ennek Körömbe szállítási költsége Miskolcról az Önkormányzatot terheli. 
 
Elmondta, hogy a Körömi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a dísztermet kéri az Önkormányzattól 
rendezvény céljára, Batyus bált kívánnak szervezni. Javasolja bérleti díj ellenében a helyiség 
biztosítását. Az alábbi határozati javaslatot teszi: 
„Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Batyus bál rendezéséhez 10000 Ft 
bérleti díj fejében a Körömi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja a dísztermet. A 
szervezők a helyiség megóvásáért felelőséggel tartoznak.” 

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

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
62/2013.(X.31.) határozata 
Díszterem bérbeadásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Batyus bál 
rendezéséhez 10000 Ft bérleti díj fejében a Körömi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részére biztosítja a dísztermet. A szervezők a helyiség megóvásáért 
felelőséggel tartoznak. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 

 
Soltész Balázs aljegyző  
 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Farkas Béláné Köröm Dózsa György utca 1. szám alatti lakos 
panaszt nyújtott be a képviselő testülethez a szennyvíz hálózat üzemeltetése során az átemelőnél 
tapasztalható bűz miatt, valamint sérelmezi és panaszolja, hogy  aBorsodvízZrt. miatt repedt meg a 
háza. Ugyanis az átemelőn történő szivattyúzáskor olyan remegés lép fel, hogy a háza megrepedt. 
 
Nagy István Mihály képviselő 
 
Nem értett egyet a panaszos beadványával. 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Elmondta, hogy a Borsodvíz Rt-t tájékoztatni fogja a panaszról,  mivel ezzel a problémával sajnos az 
egész faluban szembesülnek.  Nagyon sok az ilyen bejelentés. 
 
Jablonkai Bertalan képviselő 
 
Elmondta, hogy az önkormányzat MTD kaszája már régen kész van, érte kéne menni. Megadta a 
szerviz telefonszámát, a hivatal részére, azért hogy ne őt hívja a szerviz, mert már többször hívták ez 
ügyben. 
 
A nyílt ülésen  több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el. Tóth Tibor polgármester a nyílt 
ülést 18 óra 10 perckor bezárta. 
 
A képviselő testület a 8. napirend  tárgyalását zárt ülés keretében folytatta tovább, a zárt ülésről külön 
jegyzőkönyv készült.  
 

K.m.f. 
 

 
Tóth TiborSinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                            jegyző 
 
 
Jablonkai Bertalan 
önkormányzati képviselő 
jegyzőkönyv hitelesítő 

                                   Fekete Tibor 
önkormányzati képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő 
 


