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Szám: 11/2013. 
 

JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
  
 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületének2013.november 22-én 16,00 órai kezdettel, 

az önkormányzat tanácskozó termében 3577. Köröm, Rákóczi u. 11. szám alatt 
megtartottközmeghallgatásról. 

 
Jelen vannak: Tóth Tibor 

Ifj. Bodolai Miklós 
Fekete Tibor 
Jablonkai Bertalan  
Nagy István 
Nagy István Mihály 
 
 

Polgármester 
Alpolgármester 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 
 

 
Tanácskozási joggal részt vesz: Sinai Bertalanné jegyző  
     Soltész Balázs aljegyző 
 
Meghívottak:    Tállay András államtitkár 
     Dr. Kalapos István rendőrkapitány 
     Szarka Zoltán Borsodvíz Zrt.  
    
      
 
Igazoltan távol:    Üveges Bélaképviselő. 
Tóth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) 
képviselő-testületi tag közül 6(hat) képviselő jelen van, az ülés határozatképesazt megnyitotta.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítéséreBodolai Miklós alpolgármestert és Fekete Tibor képviselőt jelölte ki.     
 
A meghívóban szereplő napirendi pontokat kibővítve az alábbi javaslatot teszi. A képviselők 6 igen 
szavazattal a javasolt napirendeket az alábbiak szerint elfogadták: 
 
 
NAPIRENDI  PONTOK: 
 
 

1. Köröm Község részére megítélt állami támogatáshoz kapcsolódó adósságkiváltó levél 
ünnepélyes átadása.  
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Előadó: Tállai András belügyminisztérium államtitkára 
 
2.  A gyalogosok és az egy nyomsávon haladó gépjárművek biztonságos közlekedésével 

kapcsolatos rendőrségi tájékoztató 
Előadó: Dr. Kalapos István Tiszaújvárosi városi kapitány 

 
 
3. Tájékoztató az önkormányzat által 2010- 2013 években elvégzett feladatokról, a 2014. évi 

fejlesztési elképzelések bemutatása 
Előadó: Tóth Tibor polgármester 
 

4. Tájékoztató a szennyvízhálózat üzemeltetésével kapcsolatos problémákra beadott 
pályázatról 
Előadó: Borsodvíz Rt. képviselője 

 
Tóth Tibor polgármester  
 
Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent vendégeket a megjelent körömi lakosokat, külön 
köszöntette Tállai András államtitkár urat, és munkatársát Bocsi Annát, valamint Dr. Kalapos István 
rendőrkapitányt. 
 
Bemutatta a lakosságnak a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét Sinai Bertalanné 
jegyzőt, és helyettesét Soltész Balázs aljegyzőt, akik ebben a minőségben először vettek részt a 
közmeghallgatáson. 
 
1. Napirend tárgyalása 
 

Köröm Község részére megítélt állami támogatáshoz kapcsolódó adósságkiváltó levél 
ünnepélyes átadása 

 
 
Tállai András államtitkár 
 
Szeretettel köszöntötte a megjelenteket és tájékoztatta a lakosságot arról, hogy történelmi dokumentum 
átadására kerül sor. A kormány az 5.000 fő alatti települések adósságát teljesen átvállalta az adósság 
csapdából kiszabadította. A kormány Köröm község részére adósságainak rendezésére  57.949.000 
forint vissza nem térítendő támogatást biztosított. Ezt tanúsítandó bizonyságlevelet ünnepélyesen 
felolvasta és átadta Tóth Tibor polgármester részére. 
Tájékoztatta továbbá a lakosságot az önkormányzati törvény módosításával kapcsolatos feladat 
átrendezésről, amely alapján csökkentek az önkormányzatok feladatai. Az állam nagyobb szerepet 
vállalt magára.  
Helyre állították a törvényességi felügyeletet. Ilyen döntést, amit a kormány hozott még egyszer nem 
lesz. Az új rendelkezések alapján az eladósodás kizárt. Hitelt fölvenni kizárólag beruházásokra lehet, 
kormányengedély alapján.  
 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Megköszönte az államtitkár támogatását, amit eddig is Köröm községnek nyújtott, és szeretné, ha a 
jövőben több olyan pályázatot is támogatna a Minisztérium, amit az önkormányzat benyújt. Ezek többek 
között a Körömi termálvíz beruházás támogatása, illetve térfigyelő kamerák kiépítése. Tájékoztatta a 
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lakosságot, hogy az elmúl három évben körülbelül 200 millió forint támogatást kapott az önkormányzat 
az adósság kiváltás és a pályázatok révén. 
 
 
Tállai András államtitkár 
 
Úgy látta, hogy a polgármester nyilatkozatot vár tőle a széles nyilvánosság előtt a fejlesztési 
elképzelésekkel kapcsolatban. Elmondta, hogy a két elképzelésből az egyik nem a belügyminisztérium 
hatáskörébe tartozik. A térfigyelő kamerákkal kapcsolatban viszont elmondta a lakosságnak, hogy a 
belügyminisztérium elkülönített erre a célra több milliárd forintot, és akiknek már van bent ezzel 
kapcsolatban pályázata, azok kedvező elbírálásra számíthatnak. 
Az államtitkár elnézést kért a lakosságtól, de neki 17.00 órára Vattára kellett érnie közmeghallgatásra, 
ezért hamarabb távozott. 
 
2. Napirend tárgyalása 
 
 

A gyalogosok és az egy nyomsávon haladó gépjárművek biztonságos közlekedésével 
kapcsolatos rendőrségi tájékoztató 

 
 
Dr. Kalapos István rendőrkapitány 
 
Köszöntötte a megjelenteket, és bemutatta kollegáját Gabura Ákos főhadnagyot. A főhadnagy 
tájékoztatta a lakosságot, a kerékpáros és segédmotorkerékpáros szabályairól. A tájékoztatás után a 
lakosok kérdéseket tehettek föl.  
 
 
Berta József körömi lakos 
 
Azt ígért a miniszter, hogy rendőrőrs lesz mindenhol. 
 
 
Lakatos Gyula körömi lakos 
 
Több bejelentést tettek ellene a rendőrségen, amely nem bizonyult igaznak. Mégis miért vizsgál ki a 
rendőrség minden alaptalan feljelentést.  
 
 
Dr. Kalapos István rendőrkapitány 
 
Ilyenről nem volt szó, hogy minden faluban rendőrőrs fog működni. Arról volt szó, hogy a KMB 
csoportok megerősítése kapcsán mindenhol lesz rendőr. 
Az, hogy egy feljelentés alaptalan azt egy rendőr csak a feljelentés kivizsgálása után tudja eldönteni. 
Előre ezt nem lehet tudni, így minden bejelentést a rendőrség köteles kivizsgálni. Ha ezzel 
kapcsolatban panasza van a megfelelő szervnél tegyen bejelentést. 
Tájékoztatta a lakosságot, hogy Köröm községben súlyos bűncselekmény nem volt. Így például idősek 
sérelmére elkövetett bűncselekmény sem. 
A körzeti megbízottak állományából egy fő kollega tartósan beteg, remélhetőleg ő is felgyógyul és akkor 
ez a csoport is hiánytalanul fog működni.  
Ha az önkormányzat kéri a készenléti rendőrség segítséget nyújt.  
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A közlekedés biztonságával kapcsolatban lakossági szóróanyagokat hoztunk, itt hosszú idő fog eltelni, 
akár több év, amíg a lakosságot rá tudjuk venni, hogy ne az úttesten tolják a babakocsit és történjen a 
gyalogos forgalom.  
 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Elmondta, hogy elkezdték a járdák építését, azért, hogy a gyalogos közlekedés azon történjen, azt 
kérték a rendőrségtől, hogy követeljék meg az emberektől. Egy esetleges baleset esetén az ember 
örökre lelkiismeret furdalásban szenved miközben nem is ő volt a hibás. Talán az iskolában is elkellene 
kezdeni a gyerekek taníttatását a helyes közlekedésről. 
Remélte, hogy a kamera pályázaton elnyert eszközök felszerelése után javulhat majd a közbiztonság.  
 
3. Napirend tárgyalása 
 

Tájékoztató az önkormányzat által 2010- 2013 években elvégzett feladatokról, a 2014. évi 
fejlesztési elképzelések bemutatása 

 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Tájékoztatta a lakosságot, hogy sor került az elmúlt időszakban 1800 méter járda megépítésére Start 
közmunka program keretében. Ezt a munkálatokat tovább kívánják folytatni a Béke utca mindkét 
oldalán, illetve máshol is. 58 millió forintos pályázatot nyert az önkormányzat az orvosi rendelő 
rendbetételére, felújítására. Továbbá a mélyelszegényedés megakadályozása érdekében képzések, 
tanfolyamok indulnak két éven keresztül. Ez a pályázat 149 millió forintos. Különböző szakmákat fognak 
tanítani a programban résztvevők számára.  
Elmondta, hogy a jövőben több fejlesztést tűztek ki célul, ilyenek a Köröm Termálvíz pályázat, amely 
gyógyhatású termálvíz, illetve halnevelő megépítése, valamint tanösvény megvalósítása, a 
polgármesteri hivatal átépítése és kibővítése, közösségi kulturális és sport létesítmények megépítése. 
Ezek azok a fontos feladatok, amelyek az elkövetkezendő években megvalósításra várnak, és ezért 
pályázni fogunk. 
 
Tájékoztatta a lakosságot egy feljelentésről, melyet a képviselő testület indított a volt polgármester 
Jablonkai Bertalan ügyében. Nagyon nehéz beszélni erről, szomorú történet. Többrendbeli okirat 
hamisítás történ, a munkakönyvében jóval magasabb végzettség lett beírva, mint amivel a képviselő úr 
rendelkezik. Valóságban ezek a végzettségekkel sosem rendelkezett. Ez nem helyes dolog. Kíváncsi 
vagyok, hogy mit reagál erre.  
 
 
Jablonkai Bertalan képviselő 
 
Elmondta, hogy ő a lakosság támogatásával lett megválasztva. Annak idején, ez az ügy a jubileumi 
jutalmávalkapcsolatban jött elő, Azt kérdezte, hogyha valamit elkövetett, akkor miért nem marasztalták 
el? Ez nem az a fórum, ahol neki számot kell adni erről. A felújításokkal kapcsolatban elmondta, hogy a 
polgármesteri hivatalt az én idejébe újították fel, mert ez nem így nézett ki, ahogy most.  
 
 
Tóth Tibor polgármester 
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Elmondta, hogynála vannak  a nyomozás dokumentumai, a jogsértő cselekmények elkövetésre 
kerültek, két éven át nyomoztak ez ügyben. De mivel az elkövetés hosszú évekkel ezelőtt volt, ez a 
cselekmény elévült. Ezért nem emeltek vádat.  
A hivatal épületét ő is fejlesztette, s tovább kívánja bővíteni, nem ideálisak a feltételek dolgozók egy 
irodába vannak, nagyon szűkösen, de tudja mindenki azt is, hogy a polgármester és a jegyző is egy 
irodában van. Elmondta továbbá, hogy mielőtt átvette volna a polgármesteri tisztséget 2010-ben egy 
hónap alatt duplájára nőtt az önkormányzat adóssága.  
 
 
4. Napirend tárgyalása 
 

Tájékoztató a szennyvízhálózat üzemeltetésével kapcsolatos problémákra beadott pályázatról 
 
 
 
Szarka Zoltán Borsodvíz zrt. 
 
Tájékoztatta a lakosságot, hogy a Borsodvíz zrt. 2002-ben vette át az üzemeltetést, a szennyvíz hálózat 
fölött. Az építés és kivitelezést nem a Borsodvíz végezte, ők már ezekkel a problémákkal vették át a 
rendszert. Megpróbáltak ők is minden lehetséges műszaki megoldást. Biofiltert építettek be, a csatorna 
átereszeinél javították a szigetelést, de továbbra is jelentkezik a bűz.  
 
 
Ritter György vízépítő mérnök 
 
Az a pályázat, amelyet most konzorciumban beadtak az önkormányzatok, jövő őszre készül el, és év 
végétől fog üzemelni. Tudom, hogy nem ezt szeretné a lakosság hallani, de a bűz megszüntetését ez a 
beruházás sem fogja garantálni, bár kétségtelen, hogy segít annak csökkentésében. Tehát felelőtlenség 
lenne kijelenteni, hogy a fejlesztéssel meg fog szűnni a bűz. Sajnos a megvalósult beruházás úgy 
működik, hogy a rendszerben egy hónap is eltelik, amíg a szennyvíz a végponthoz a tisztítóba ér. 
Az új pályázati technológiával természetesen csökkeni fog a bűz.  
 
 
Macso Jánosné körömi lakos 
 
Az átemelőt rossz helyre építették, nagyon közel van a házhoz, át kellene telepíteni az út másik 
oldalára, vagy legalább 10 méterrel arrébb. 
 
 
Ritter György vízépítő mérnök 
 
A pályázatban nincs tervezve átemelő áthelyezés, ezért ilyenre nem kerül sor.  
 
 
Farkas Bélánékörömi lakos 
 
Elmondja, hogy az átemelő mellett lakik és éjjel nappal dolgoznak a szennyvizesek és a teher autók 
miatt, a házak össze fog dőlni. A bűz elviselhetetlen. 
 
 
Szarka Zoltán Borsodvíz zrt. 
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Ezt a panaszt ki fogják vizsgálni, ami a ház összedőlésére vonatkozik. A bűz pedig a pályázat 
megvalósulásával valószínű csökkeni fog. 
 
 
Nagy István Mihály képviselő 
 
Szeretne itt tisztázni valamit, hogy állítólag kirúgtak valakit miatta a munkahelyéről. De az igazság az, 
hogy nem ő miatta került az utcára az illető, hanem azért, mert a traktorral, ami rá volt bízva lerágatta a 
gumit. Ezzel kapcsolatban igazságtalan vád ért és ez kering a faluban.  
Ezt akartam elmondani és tisztázni. 
 
Macso Jánosné és Nagy István Mihály között ezután személyeskedő vita alakult ki és mivel 
közérdekű hozzászólás nem volt a polgármester a közmeghallgatást bezárta. 
 
 
Köröm, 2013. december 5. 
 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 

ifj. Bodolai Miklós      Fekete Tibor 
alpolgármester       képviselő 

 
 
 

 
  
     
 
  Tóth Tibor      Sinai Bertalanné 
 polgármester           jegyző 
 


