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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: 2/2014. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületének2014. február12-én09,00 órai kezdettel, a 

polgármesteri irodában   3577. Köröm, Rákóczi u. 11. szám alatt 
megtartottrendkívülin y í l t  üléséről. 

 
Jelen vannak: Tóth Tibor                                                 

ifj. Bodolai Miklós 
Jablonkai Bertalan  
Nagy István  
Nagy István Mihály 
Üveges Béla 

Polgármester 
Alpolgármester 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 

 
Tanácskozási joggal részt vesz: Sinai Bertalanné jegyző helyett és megbízásából 
                                                                 Soltész Balázs aljegyző 
 
Meghívottak:                                           Vadászi Sándor RNÖ elnöke 
 
Nem volt jelen az ülésen:  Fekete Tibor önkormányzati 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 ifj. BodolaiMiklós  ésNagy István Mihályképviselőket jelölte ki.     
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. A képviselők 6 igen szavazattal a javasolt 
napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak szerint elfogadták: 
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Napirendi pontok: 
 

1. Pályázat Önkormányzati Konyha infrastrukturális fejlesztésére 
      Előterjesztő: polgármester 
      Írásbeli előterjesztés 

 
2. Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás  

alapító okiratának kiegészítése 
Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 

 
3. Víziközmű támogatás igény benyújtása 

Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 

 
 

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

 
 
 
1. Napirend tárgyalása 
 
Pályázat Önkormányzati Konyha infrastrukturális fejlesztésére 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi 
 
 
Tóth Tiborpolgármester 
 
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Belügyminisztérium pályázata alapján lehetőség van a 
konyhán nyílászáró cserére, elektromos hálózat felújításra, burkolat cserére. A beadott árajánlatok 
alapján eszközbeszerzéssel együtt, amely egy új villanysütőt és egy saválló mosogatót jelent, a 
bekerülési költség 8 millió 900 ezer forint. Ehhez szükséges 10%-os önerő, azaz 890 ezer forint.  

 
Javasolta , hogy a képviselő testület fogadja el az előterjesztést. 
 
 
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-testületének 
5/2014. (II.12.) határozata 

Pályázati önerő biztosítása a 4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján  
önkormányzati intézmények fejlesztéséhez 
 
 
 

 Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy élve a 4/2014.(I.31.) BM rendeletben 
leírt lehetőségekkel pályázatot kíván benyújtani az általa fenntartott Körömi Antall József 
Napköziotthonos Óvoda (3577 Köröm Rákóczi F. utca 11/A.) intézményben működő gyermek és 
szociális étkeztetést biztosító konyha  fejlesztésére. A megvalósítandó beruházás bruttó:8.905.301 Ft. 
amihez a képviselő testület 890.530 Ft. önerőt biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
2. Napirend tárgyalása 
 
 

Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 
alapító okiratának kiegészítése 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi 
 
Soltész Balázs aljegyző 
 
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy az Abaúj- Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás alapító okiratát a mellékelt előterjesztés szerint néhány pontban ki kell 
egészíteni.  
 
Javasolta , hogy a képviselő testület fogadja el az előterjesztést. 
 
 
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-testületének  
6/2014. (II.12.)  határozata 

 
Köröm Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy, az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, Társulási Tanácsának előterjesztését, mely a Társulási 
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Megállapodás törvénymódosításoknak és pályázati igényeknek történő átalakítását javasolja, 
megtárgyalta és azt a mellékletben szereplő végleges formában elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Testület döntéséről aláírását megerősítő levélben tájékoztassa 
a Társulást.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
3. Napirend tárgyalása 
 
 Vízi közmű támogatás igény benyújtása 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi 
 
Tóth Tiborpolgármester 
 
Tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy a BM. rendelt szerint a vízi közmű támogatás 
igénybevételéhez testületi döntés szükséges.  
 
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-testületének  
7/2014. (II.12.)  határozata 
Víziközmű díjához támogatási igény bejelentéséről 

 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolgáltató által kidolgozott, a támogatási 
kérelemben közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és tudomásul veszi a támogatási 
igény bejelentését. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási igény bejelentésével kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
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-testületének  
8/2014. (II.12.)  határozata 
kedvezményes közműfejlesztési hozzájárulás meghatározásáról 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen működő, vagy a közeljövőben működni 
kívánó gazdasági társaságok részére kedvezményes közműfejlesztési hozzájárulási díj igénybe 
vételére és megfizetésére ad lehetőséget 2014. december 31. napjáig.  
A kedvezményes közműfejlesztési hozzájárulás mértékét az alábbiak szerint határozza meg: 
- szennyvíz: 7.500,- Ft/m3/d + Áfa. 
A Képviselő-testület meghatalmazza a Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt-t, hogy a 
kedvezményes közműfejlesztési hozzájárulást beszedje, és azt az Önkormányzat részére átadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4. Napirend tárgyalása 
 

Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok 
 
 
Tóth Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Dél-borsodi LEADER Egyesület 
megkereste az önkormányzatot, azzal kapcsolatban, hogy részt vegyenek a csoport munkájában. 
Felolvasta a határozati javaslatot mely az alábbi volt: 
„Köröm Községi Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt hogy támogatja Köröm Község 
Önkormányzatának csatlakozási szándékát és részvételét a Dél-borsodi LEADER Egyesület 2014-
2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési 
Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye 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-testületének  
9/2014. (II.12.) határozata 
 

Köröm Községi Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy támogatja Köröm Község 
Önkormányzatának csatlakozási szándékát és részvételét a Dél-borsodi LEADER Egyesület 2014-
2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési 
Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nagy István Mihály képviselő 
 
Megkérdezte, munkahelyen lehet- e politikai tevékenységet végezni?  
Elmondta, hogy a polgármester ne orientálja a közmunkásokat a szavazással kapcsolatban, főleg ne 
munkaidőben. A fülébe jutott, hogy ez a dolog munkaidőben történt.  
Elmondta, hogy erre itt nincs szükség.  
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Elmondta, hogy ha ilyen problémája van valakinek, jöjjön és mondja el itt az irodájában.  
 
Nagy István Mihály képviselő 
 
Úgy gondolta, hogy ez az a hely és ez az a fórum, ahol ezt a problémát el kell mondania.  
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Egyetértett azzal, hogy munkahelyen tiltott a politikai tevékenység.  
 
Nagy István Mihály képviselő 
 
Elmondta és tájékoztatta a testületet, hogy a közmunkások azzal dicsekedtek, hogy a tüzelő kiosztás 
után kaptak egy- egy rönköt.  
Véleménye szerint ilyen támadási felületet nem szabad adni.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a polgármester a nyílt ülést 9 óra 52 perckor bezárta. 
 
 
Köröm, 2013. február 12. 
 
 
 
 

 Tóth Tibor    Sinai Bertalanné  
polgármester   jegyző helyett és megbízásából  
 
 

Soltész Balázs 
aljegyző 

 
 
 

Hitelesítők: 
 

Nagy IstvánMihály    ifj.Bodolai Miklós 
képviselő     képviselő 


