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K ö r ö m  K ö z s é g i Önkormányzat 
Képviselő - testülete 

3577  Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 
E-mail: korom@korom.hu 

 
 
Szám: 13/2013. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületének2013.december 30-án10,00 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 
Nagy István Mihály 
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 
                                                                 Fekete Tibor képviselő 
                                                                 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 Üveges Béla  ésifj. Bodolai Miklósképviselőket 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: 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
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2. Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előterjesztő: jegyző 
Írásbeli előterjesztés 
 

3. Javaslat a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének megbízására 
Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 

4. Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok 
Előterjesztő: polgármester 
Szóbeli előterjesztés 

 
 
1. Napirend tárgyalása 
 
 
Szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása. 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Elmondta, hogy elkészült az új szociális rendelt tervezet. Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy az 
elindult folyamatokat, mint az utak, járdák építése folytatni kívánják. Szükségesnek tartotta a faluképnek 
a további szépítését.  
Szükségesnek tartotta, hogy a testületi tagokkal közösen járják be a falut és szólítsák fel a lakosokat a 
helyes magatartásra.  
 
Nagy István Mihály képviselő 
 
A testület tagjainak nem feladata, hogy felszólítsák az embereket. Nekünk az a dolgunk, hogy a 
lehetőségét teremtsük meg a feladatok elvégzésének.  
A végrehajtás nem ránk tartozik. 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Elnézést kért a képviselőktől, de úgy gondolta, hogy ez a képviselők feladatai közé tartozik. 
 
ifj.Bodolai Miklós alpolgármester 
 
Elmondta, hogy tavaly is voltak ilyen falu bejáráson, ahol a porták rendezettségét nézték. Ha problémát 
láttak szóltak az érintetteknek, de volt olyan, hogy megdicsérték az embereket. 
 
Sinai Bertalanné jegyző 
 
A lakókörnyezet rendezettségének ellenőrzése jelentős adminisztrációs többletmunkát igényel. Ami a 
lakásfenntartási támogatások jövőbeni feltételeként is szerepel.  
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Tóth Tibor polgármester 
 
Javasolja a képviselő- testületnek, hogy az előterjesztést szavazzák meg. 
 
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 
10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete  

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális  ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Köröm Községben lakóhellyel rendelkező, és a szociális ellátásokról 
és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  3.§ (1)-(3) bekezdésében 
felsorolt személyekre. 
(2) E rendelet alkalmazásában az Szt. 4. § (1)-(2) bekezdése az irányadó. 
 

2. Hatásköri rendelkezések 
 

2. § A képviselő-testület a szociális törvényben biztosított hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 
 

3. Eljárási rendelkezések 
 

3. § (1) Az eljárás megindítására hivatalból vagy kérelemre kerülhet sor. A kérelmeket erre a célra 
rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, mely a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
Körömi Kirendeltségének (továbbiakban: Kirendeltség) hivatalában vehető át.  
(2) A mellékletekkel felszerelt papíralapú kérelmet postai úton, vagy személyesen a Kirendeltség 
hivatalában írásban lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az Szt-ben és az e rendeletben 
meghatározott dokumentumokat.  
(3) Az Szt. rendelkezéseiről szóló 5-16. §-ait az e rendeletben biztosított ellátásokra is alkalmazni kell.  
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(4) A kérelmező köteles együttműködni a Kirendeltség hivatalával szociális helyzetének feltárásában. A 
kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi és vagyoni viszonyairól szóló igazolásokat 
és mindazokat a bizonyítékokat, amelyek – az Szt. és e rendeletben foglaltak szerint – az ügy 
elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek.  
(5) Az e rendelet szerinti eljárásokra a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
 

4. Az ellátások kifizetése 
 

4. § (1) Az Szt. és e rendeletben biztosított pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása a Kirendeltség 
hivatalában, készpénzben történik. 
(2) A természetbeni ellátásokat a megállapító határozat rendelkezése szerint: 
a) számla kiegyenlítésével,  
b) az ellátást, szolgáltatást nyújtó részére utalással, vagy   
c) a házipénztárból történő kifizetéssel történik. 
(3) A nyilvántartásokra vonatkozóan szociális törvény 18. § paragrafusa az irányadó.  
 

II. Fejezet 
Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 
5. Aktív korúak ellátása 

 
5.§ (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult 
a) a szociális törvény 37. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy, 
b) aki foglalkozás egészségügyi vizsgálaton „alkalmatlan” minősítést kapott. 
(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja alapján megállapított szociális segély a jogosultsági feltételeket 
megalapozó szakvélemény, valamint a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző orvos által kiadott 
igazolás érvényességi idejéig folyósítható. 
 
6. § (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy – az egészségkárosodott kivételével – a 
rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Bőcsi Családsegítő 
Központtal (továbbiakban: Családsegítő Központ). 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt személy az együttműködés keretében köteles: 
a) a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba vételét 
kérni a Családsegítő Központnál, 
b) a nyilvántartásba vételt követően havontaegyszer, a Családsegítő Központ által meghatározott 
időpontban megjelenni, 
c) beilleszkedést segítő programban előírtakat teljesíteni, 
d)  akadályoztatása esetén annak okát  – személyesen vagy írásban – legkésőbb 3 munkanapon belül 
hitelt érdemlő módon a Családsegítő Központnál bejelenteni. 
(3) A Családsegítő Központ a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) 
Kormányrendelet (továbbiakban Korm.rend.) 17. § (12) bekezdésében meghatározottak szerint 
folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosulttal. 
(4) A Családsegítő Központ mérlegelve az egyén szociális helyzetét és mentális állapotát, az alábbi 
beilleszkedést segítő programokat nyújtja: 
a) mentálhigiénés tanácsadás, 
b) munkavégzésre felkészítő foglalkozás, 
c) képzési, átképzési program 
d) életmód tanácsadás, 
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e) szociális esetkezelés, 
f) családgondozás, 
g) információnyújtás egyéb ellátásokról, munkaerő-piaci kapcsolatokról. 
 
7. § (1) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy 
a) nem teljesíti a 6.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározottakat, 
b) akadályoztatása okát az előírt időben nem jelenti, azt hitelt érdemlő módon nem igazolja. 
(2) A Családsegítő Központ 15 munkanapon belül értesíti a jegyzőt, ha a rendszeres szociális 
segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségét megszegi.   

 
8. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete az aktív korúak ellátására, valamint a 
lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírja, hogy az ellátás jogosultja 
köteles 
a) az általa életvitelszerűen lakott lakást folyamatosan tisztán tartani,  
b) az udvaron és a kertben lévő szemetet eltakarítani, 
c) a kerítéssel kívül határos 3 méteren belüli területet, járdát tisztántartani, gondoskodni a járda téli 
síkosságmentesítéséről, 
d) hulladékkezelési kötelező közszolgáltatás keretében háztartásonként egy hulladékgyűjtő edényt 
beszerezni, a szolgáltatást igénybe venni, 
e) a kertben lévő  gyomot rendszeresen irtani, kaszálni, 
 (2) Az aktív korúak ellátásában részesülő személy köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a 
jogosultság megállapítását követően is folyamatosan fenntartani. 
(3) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak személynek, aki e rendelet 
8.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kötelezettségeket nem teljesíti. 
(4) Az (1) bekezdésben foglalt szabályok betartását az önkormányzat a Kirendeltség bevonásával 
ellenőrzi, melynek keretében az ügyintéző a családsegítők közreműködésével, 
a) a kérelem benyújtását követő 8 munkanapon belül képfelvételt és környezettanulmányt készít a 
kérelem benyújtását megelőző állapotról 
b) az (1) bekezdésben előírt feltételek meglétét évente legalább egy alkalommal ellenőrizi az a) pontban 
szabályozott módon. 
(5) Az (1) bekezdésben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat a jegyző 7 
napos határidő kitűzésével – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja. 
(6) Ha a jegyző felszólítja a kérelmezőt vagy a jogosultat, az (1) bekezdésben meghatározottak 
elvégzésére, annak ellenőrzését helyszíni szemle keretében kell lefolytatni, a teljesítést vagy annak 
elmaradását képfelvétellel kell rögzíteni, valamint a helyszíni szemle lefolytatásáról jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 

 
 

6. Önkormányzati segély 
 

9. § (1) Az önhibáján kívül, létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segély 
állapítható meg feltéve, hogy 
a) a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
b) egyedülálló esetében az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. 
(2) Indokolt, méltánylást érdemlő esetben a polgármester az (1) bekezdésben foglalt 
jövedelemhatártól eltekinthet. 
(3) Önkormányzati segély kérelemre vagy hivatalból adható, mely 
a) egyszeri vagy időszakosan, maximum 6 hónapig juttatott készpénz, 
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b) más, természetbeni formában 
ba) élelmiszer, 
bb) gyógyszer, 
bc) tankönyv vásárlására 
nyújtható támogatás. 
(4) Az önkormányzati segély egyszeri összege alkalmanként 2.000 Ft-nál nem lehet kevesebb, és 
egyidejűleg egy családban csak egy fő részére adható. 
(5) A (3) bekezdés bc) pontjában meghatározott tankönyv vásárlására  adható önkormányzati segély 
de kizárólag a tanév első hónapjában, ha a kérelmező gyermeke nem jogosult rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre, a kérelmező  gyermeke általános vagy középiskolai nappali 
tanulmányokat folytat  és a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 
 
10. § (1) Évente egy alkalommal hivatalból önkormányzati segély állapítható meg annak a körömi 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező – önkormányzati határozatban meghatározott korú – 
idős emberek részére, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül álló esetében az öregségi 
nyugdíjminimum 500 %-át. 
 
11. § (1) Kérelemre önkormányzati segély állapítható meg természeti katasztrófa által okozott kár 
enyhítésére. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben visszatérítendő, kamatmentes támogatást adható 
készpénz formájában, melyet a támogatott a pénz átvételét követő 5 hónapon belül, havi egyenlő 
részletekben köteles az Önkormányzat házipénztárába visszafizetni. 
(3) Amennyiben a támogatott a (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget, az Önkormányzat a Kirendeltség hivatalán keresztül intézkedik a tartozás behajtása iránt. Ha a 
behajtás eredménytelen marad, a fennálló tartozás erejéig az Önkormányzat elidegenítési és terhelési 
tilalom bejegyzését kezdeményezi az illetékes földhivatalnál. 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az önkormányzati segély összege az 50.000 Ft-ot nem 
haladhatja meg. 
 
12. § (1) Önkormányzati segélyre jogosult az elhunyt Körömi lakóhellyel rendelkező hozzátartozója vagy 
a temetésről gondoskodó más személy, ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében az öregségi 
nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított egy 
hónapon belül kell előterjeszteni, melyhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat és a temetés 
költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított számlák fénymásolatát.  
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 150.000 Ft. 
 
 

7. Köztemetés 
 

13. § (1) Közköltségen történő eltemetésről a polgármester gondoskodik a szociális törvény 48. § (1)-(3) 
és (5)  bekezdéseiben foglaltak szerint.  
 

IV. Fejezet 
A szociális szolgáltatások 

 
8. Étkeztetés 
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14. § (1) Étkeztetésre a szociális törvény 62.§ (1) bekezdése az irányadó. 
(2) Szociálisan rászorult az, aki   
a) 65. életévét betöltötte, 
b) 18. életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy aki legalább 50 %-
os mértékű egészségkárosodást szenvedett. 
(3) A személyi gondoskodás körébe tartozó helyi alapellátás térítési díjának megállapítására és 
felülvizsgálatára a képviselő-testület jogosult, melyet az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 
külön rendeletben szabályoz. 
(3) Meg kell szüntetni a személyes gondoskodás keretébe tartozó helyi alapellátást 
a) az igénylő kérelmére, 
b) ha a személyi térítési díjat határidőben nem fizeti meg, 
c) ha az igénybevevő egészségi állapotának, szociális körülményeinek romlása miatt az étkeztetés már 
nem nyújt megfelelő ellátást. 
 

9. Házi segítségnyújtás 
 

15. § (1) A szociális alapszolgáltatást a helyi önkormányzat a Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társulással kötött  megállapodás alapján látja el a településen. 
(2) A szolgáltatást Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított és a társulás által közösen 
fenntartott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani 
Központ (székhelye: 3530 Miskolc, Arany János utca 37.) útján látja el.  
(3) A házi segítségnyújtás térítési díj mentes a település ellátottjai számára. 

 
10. Családsegítés 

 
16. § (1) Az Szt. 64. §-ában meghatározott feladatokat a helyi önkormányzat Bőcs Község 
Önkormányzatával kötött megállapodás értelmében a Bőcsi Családsegítő Központon keresztül 
biztosítja.  
 
 

V. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
17. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2011.(V.26.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
Tóth Tibor                                                                                                    Sinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                        jegyző 

KÉRELEM 
 

önkormányzati segély megállapításához 
 
 

Kérelmező neve: ......................................................................................................................................... 
Kérelmező születési neve: .......................................................................................................................... 
Anyja neve: ................................................................................................................................................. 
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................................................ 



 8

Lakóhely: ..................................................................................................................................................... 
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................................... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................................ 
Kérelem indoka: 
……………………………....................................………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..………….………………………………………… 
…………………………………………………………….…….…………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...………… 
 
Önkormányzati (temetési) segély esetén az alábbi 1-4 pontok is kitöltendők! 

1. Az eltemetett hozzátartozó neve: ……………………………………….……………………….. 
2. Rokoni kapcsolat: ………………………………………………………….………………………. 
3. A haláleset ideje:…………………………………………………………...……………………….. 
4. A temetés költségei: ………………………………………………………………………………… 

 
A kérelmező jövedelme: …………………………..Ft/hó 
 
A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 
 

Név Születési hely, 
idő 

Rokoni 
kapcsolat 

Foglalkozás Jövedelem 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
Egyéb jövedelmek:        Gyermektartásdíj: ……………………..….Ft 
                                       Családi pótlék: ……………………………Ft 
Önkormányzati egyéb rendszeres támogatás: …………………....Ft 

 

Együtt élők összes jövedelme: ………………………..Ft (ügyintéző tölti ki) 

Egy főre jutó jövedelem: ………………………………..Ft (ügyintéző tölti ki) 
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és 
tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető. 
 
Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság 
megállapítása és teljesítése céljából felhasználják. 
 
 
 
Köröm, 2014. …………………………………… 

…………………………………… 
kérelmező 

 
 

A kérelemhez mellékelni kell: 
- a család jövedelméről szóló igazolást,  
- tankönyvtámogatáshoz az iskola által kiállított igazolást a tankönyv összegéről, 
- gyógyszertámogatás igénylése esetén a gyógyszerész által kiadott igazolást a 

gyógyszerköltség összegéről, 
- amennyiben temetési segély megállapítására irányul a kérelem, az eredeti temetési számlát és 

a halotti anyakönyvi kivonatot be kell mutatni. 
 
 
 
 
 
2. Napirend tárgyalása 
 
 
 
 Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Az írásbelielőterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi 
 
 
 
Sinai Bertalanné jegyző 
 
Elmondta, hogy a belső ellenőrzést továbbra is a Miskolci Kistérség keretein belül kívánják elvégeztetni. 
 
Javasolja a képviselő- testületnek az előterjesztés elfogadását. 
 
 
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 
87/2013.(XII.30.) határozata 
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Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 119. § (5) foglalt jogkörében 
eljárva jóváhagyja az önkormányzatra vonatkozó 2014.évi belső ellenőrzési tervet az 
előterjesztés mellékleteivel együttesen.  
 
Határidő:  2013. december 31 
Felelős:  jegyző 
Végrehajtást végzi: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
 

 
 
3. Napirend tárgyalása 
 

 Javaslat a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének megbízására 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi 

 
Tóth Tibor polgármester 
 
Tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy a vezető óvónő megbízása 2013. december 31-el lejár. 
Szükségesnek látta ezért, felelős vezetőnek a megbízását.  
 
Javasolta a képviselő- testületnek az írásos előterjesztés elfogadását. 
 
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 
88/2013.(XII.30.) határozata 

      Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének megbízására 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő- testülte úgy dönt, hogy a Körömi Antall 
József Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői feladataival Rimán Klaudia ( szül: 
Kazincbarcika, 1980. 07. 19. an: Sós Éva ) óvónőt bízza meg 2014. január 1-től 
2014. január 31-ig. Alapbérét a besorolása szerint 208. 217 forintban vezetői 
pótlékát 64.067. forintban állapítja meg.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. január 1. 
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4. Napirend tárgyalása 
 

 Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok 
 

. Tóth Tibor polgármester 
 
Tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy a Körömi Ifjúsági Egyesület szilveszterre szeretné a 
dísztermet kibérelni. Nem látta ennek, semmilyen akadályát, a korábbi gyakorlatnak megfelelően 10.000 
forint bérleti díj fejében megkaphatják. 
 
Nagy István Mihály képviselő 
 
Nehezményezte, hogy az iskola udvaron kivágták a fát, olyanok, akik nem feltétlenül rászorulók.  
 

 
Tóth Tibor polgármester 
 
Megköszönte a képviselő- testületnek az egész éves munkáját, mindenkinek boldog új évet kívánt és 
szeretettel invitálta a képviselőket, illetve az önkormányzat dolgozóit a délutáni tállyai pince látogatásra.  
 
A nyílt ülésen  több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el. Tóth Tibor polgármester az ülést 
11 óra 10 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 

 
Tóth TiborSinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                            jegyző 
 
 
Ifj. Bodolai Miklós 
önkormányzati képviselő 
jegyzőkönyv hitelesítő 

Üveges Béla 
önkormányzati képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő 
 


