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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: 3/2014. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületének2014. március14-én17,00 órai kezdettel, a 

polgármesteri irodában3577. Köröm, Rákóczi u. 11. szám alatt megtartottn y í l t  
üléséről. 

 
Jelen vannak: Tóth Tibor                                                 

ifj. Bodolai Miklós 
Fekete Tibor 
Jablonkai Bertalan  
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 helyett és megbízásából 
                                                                 Soltész Balázs aljegyző 
 
Meghívottak: TömösközynéMagyar Ágnes pénzügyi munkatárs 

Vadászi Sándor RNÖ elnöke 
Weingartner Balázs Abaúj-Zemplén Hulladékgazdálkodási 
Társulás 

      
Nem volt jelen az ülésen:   
 Vadászi Sándor RNÖ elnöke 
 
 
Tóth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) 
képviselő-testületi tag közül 7 (hét) képviselő jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitotta.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Üveges Béla  ésNagy István képviselőket 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. Javaslat a kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására 
       Előterjesztő: Weingartner Balázs Abaúj-Zemplén Hulladékgazdálkodási Társulás 

             Szóbeli előterjesztés 
 

2. Köröm Községi Önkormányzat és a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: polgármester,jegyző 
Írásbeli előterjesztés 

 
3. Javaslat Köröm Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésére 

Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 

 
4. A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexe 

Előterjesztő: jegyző 
Írásbeli előterjesztés 
 
5. Választási szervek tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: HVI vezető 
Írásbeli előterjesztés 

 
6. Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok 

 
 
 
1. Napirend tárgyalása 
 
Javaslat a kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására 
 
 
Weingartner Balázs Abaúj-Zemplén Hulladékgazdálkodási Társulás ügyvivő 
 
Tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy szó sincs arról , hogy szolgáltatás nélkül maradna Köröm 
település, hiszen a hulladék szállítási közszolgáltatás ellátására alakult a társulás. A társulás képviseli 
az önkormányzatok érdekeit, így a körömiekét is.  
Röviden tájékoztatta az önkormányzatot a társulás történetéről és az elmúlt évek elvégzett feladatairól. 
 
Fekete Tibor képviselő 17.10-kor megérkezett a képviselő- testületi ülésére és aláírta a jelenléti ívet. 
 
Tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy bár nem volt forrása a tőke emelésre Köröm községnek, a 
társulás elnöke, Dr. Hörcsik Richárd mindent meg tesz a pénz előkerítése érdekében. A társulás új 
közszolgáltatási szerződést kötött, ezért nincs szükség a megyei katasztrófavédelem által a kötelező 
közszolgáltató kijelölésére. 
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Tóth Tiborpolgármester 
 
Megköszönte a beszámolót, amelyet kimerítőnek tartott. Elmondta, hogy ezek szerint fognak eljárni.  
 
 
2. Napirend tárgyalása 
 
 

Köröm Községi Önkormányzat és a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének módosítása 

Az írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi 
 
 
Üveges Béla képviselő 
 
Tájékoztatta a képvelő- testületet, hogy a jogi- ügyrendi és pénzügyi bizottsága megtárgyalta a közös 
hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását, és elfogadásra javasolta az írásos előterjesztés szerint.  
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2014. (III.14.) számú határozata 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 
módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A 2013. évi költségvetési évben a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
a) bevételi főösszege: 41.818 ezer forint; 
melyből 
aa) átvett pénzeszköz 40.742.ezer forint 
ab) önkormányzati hozzájárulás 1.076 ezer forint 
b) kiadási főösszege: 41.818 ezer forint,  
melyből 
 ba) személyi juttatások: 29.198 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 7.516 ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 4.557 ezer forint,  
bd) felhalmozási kiadás (számítógép vásárlás) 140 ezer forint. 
 
2. A Képviselő-testületek a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 12 
főben határozzák meg. 
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3. A képviselő-testületek megbízzák Sajóhídvég Község Polgármesterét, hogy a Közös 
Hivatal módosított költségvetésének Sajóhídvég Község Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 
 
4. A Képviselő-testületek megbízzák a polgármestereket, hogy gondoskodjanak a 
Közös Hivatal finanszírozásának Sajóhídvég Község Önkormányzata, Berzék Község 
Önkormányzata és Köröm Község Önkormányzata  2013. évi költségvetésébe való 
beépítéséről. 
     5. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 

 
  Határidő: azonnal 

 Felelős: Takács Győző polgármester, Farkas László  polgármester, Tóth Tibor  
polgármestere 

  a végrehajtásért: Sinai Bertalanné jegyző 
 
 
 
3. Napirend tárgyalása 
 

Javaslat Köröm Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésére 
Az írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi 

 
 

Üveges Béla képviselő 
 
Tájékoztatta a képvelő- testületet, hogy a jogi- ügyrendi és pénzügyi bizottsága megtárgyalta az 
önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet tervezetét, és elfogadásra javasolta az írásos 
előterjesztés szerint.  
 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Megköszönte a bizottság munkáját, külön a pénzügyes kolleganőjét, aki először készít ilyen 
költségvetést. Nem kis feladatot jelentett ez számára.  
 
 
Nagy István Mihály képviselő 
 
Úgy gondolom ez a nehéz feladat, Ágikának a jövőben csak a javára fog válni.  
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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



 5

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2014. (III.15) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés  f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak Bizottságára 
és az Önkormányzat költségvetési szerveire. 
(2) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Körömi 
Kirendeltsége látja el az Áht. 27.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint. 
 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
a) költségvetési bevételét 204 968 ezer forintban, 
b) költségvetési kiadását 204 968 ezer forintban, 
c) 0ezer Ft költségvetési egyenleggel 
állapítja meg. 
 
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 
23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1 melléklete szerinti bontásban határozza meg. 
 
4. § A képviselő-testület  
a) a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.1. melléklete, 
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.2. melléklete 
szerint határozza meg. 
 
5. § A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 3. melléklet, 
felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 4. melléklet szerint határozza meg. 
 
6. § A képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és  bd) pontjában meghatározott európai uniós 
forrásból finanszírozott bevételeket és kiadásokat a rendelet 5.1., 5.2. melléklete szerint határozza meg. 
 
7. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat  és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 
engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6., 7. melléklete 
szerinti bontásban határozza meg. 
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs. 
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8. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előző évek maradványa 17 026eFt, ebből működési célú 
költségvetési maradványa 15 234 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 1 792 e Ft. Igénybevételét a 8. 
melléklet szerint határozza meg.   
 
9. § A képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés f)-g) pontjaiban meghatározott, adósságot keletkeztető 
ügyeleteit a 9. melléklet szerint határozza meg. 
 
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat  
a) általános tartalékát  6 459 ezer forint, 
b) céltartalékát 0 ezer forint 
összegben hagyja jóvá. 
(2) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 
 
8. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28.§-ában 
foglaltakra – az 1., 2. és 3. táblázatok szerint mutatja be. 
 
 

3.  Előirányzatok módosítása 
9. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  
 
10. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások  módosítására, a 
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34. § (3)-(5) bekezdésének rendelkezései az 
irányadóak. 
 

4. A gazdálkodás szabályai 
 
11. §  A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az 
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 
 
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a számlavezető 
pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja. 
 (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 
 
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír 
vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek 
lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a 
megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a 
képviselő-testület határozatban dönt. 
 

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében 
a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Miskolc Kistérség Többcélú Társulás keretén 
belül, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya útján gondoskodik. A 
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 
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6. Záró rendelkezések 
 
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
4. Napirend tárgyalása 
 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexe 
Az írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi 

 
 

Üveges Béla képviselő 
 
A jogi- ügyrendi és pénzügyi bizottság megtárgyalta a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal etikai 
kódexét. Azt elfogadásra javasolja a képviselő- testületnek.  
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2014. (III.14.) határozata 
aSajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek Etikai Kódexéről 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal Köztisztviselőinek Etikai Kódexét az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
5. Napirend tárgyalása 
 
 

Választási szervek tagjainak megválasztása 
Az írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi 
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Soltész Balázs aljegyző 
 
Tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy Sinai Bertalanné jegyző, mint a helyi választási iroda vezetője 
a választásokkal összefüggő feladatok kapcsán a jogszabályi előírásoknak megfelelően javaslatot tett a 
helyi választási bizottság illetve a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjaira. A testületnek vita 
nélkül kell döntenie az előterjesztésről.  
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2014. (III.14.) határozata  
Helyi Választási Bizottság megüresedett helyére tag választásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 35. § (1), (2) bekezdése alapján a Köröm Helyi Választási Bizottság 
póttagjának Hlavács Bettina 3577 Köröm Zrínyi utca  8. szám és Orosz Lászlóné 3577 
Köröm Rákóczi Ferenc utca 31. szám alatti lakosokat választja meg. 
 
Felelős: HVI vezető, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Köröm  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2014. (III.14.) határozata  
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a Körömi Nemzetiségi 
Szavazatszámláló Bizottság tagjává; 
 
Novákné Csanya Klaudia Köröm, Béke u. 52. sz., 
Nagyné Bancsók Renáta Köröm, Kossuth L. u. 24. sz., 
Hutóczkiné Barna Erika Köröm, Béke u. 20. sz., 
Molnár Zoltánné Köröm, József A. u. 9. sz., 
Tóth Marianna Köröm, Béke u. 32. sz., 
 
 
Felelős: HVI vezető, polgármester 
Határidő: azonnal 
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6. Napirend tárgyalása 
 
 

Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
 
Tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0058 jelű „ Egészségügyi 
Alapellátás Fejlesztése Köröm Községben” projektben lefolytatásra került, az a közbeszerzési eljárás, 
amely alapján ki kell választani a kivitelezőt. A közbeszerzéssel megbízott cég lefolytatta az eljárást, és 
a bírálat alapján javaslom a képviselő- testületnek, hogy az orvosi rendelő felújítására és bővítésére a 
New Techno Home Kft.-vel kössön kivitelezői szerződést. 
Ezért az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
„Köröm Község Önkormányzat Képviselő- Testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0058 
jelű „ Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Köröm Községben” projekt részét képező kivitelezési és 
kiviteli tervek készítésére kiírt egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a 
kivitelezési munkával, valamint a kiviteli terv elkészítésével, nettó 39. 667.675 forint vállalási áron, a 
New Techno Home Kft.-t (3718 Megyaszó, 012/6 Hrsz.) bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására.” 
 
 
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2014. (III.14.) határozata  
Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0058 jelű „ Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése 
Köröm Községben” projekt kivitelezőjének megbízása 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő- Testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-4.1.1/A-
12-2013-0058 jelű „ Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Köröm Községben” projekt 
részét képező kivitelezési és kiviteli tervek készítésére kiírt egyszerű közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a kivitelezési munkával, valamint a kiviteli terv 
elkészítésével, nettó 39. 667.675 forint vállalási áron, a New Techno Home Kft.-t (3718 
Megyaszó, 012/6 Hrsz.) bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Hatályidő: azonnal illetve folyamatos 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a polgármester a nyílt ülést 18 óra 20 perckor bezárta. 
 
 
Köröm, 2014. március 14. 
 
 
 
 

 Tóth Tibor    Sinai Bertalanné  
polgármester   jegyző helyett és megbízásából  
 
 

Soltész Balázs 
aljegyző 

 
 
 

Hitelesítők: 
 

  Üveges Béla          Nagy István 
képviselő     képviselő 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. március 14-én megtartandó ülésére 

 
2. napirendi ponthoz 

 
…./2014. 
 
 

Sajóhídvég Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. 
§-ának (1) bekezdése alapján Sajóhídvég és Berzék Községek Önkormányzatainak Képviselő- 
testületei 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoztak létre 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel.  
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 2013. április 1. napjától a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó harmadik településként kijelölte Köröm községet. 
A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. 
§-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületét 
illetik meg illetve terhelik – az alábbi pontokban részletezett kiegészítésekkel: 

− a közös Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése 
Sajóhídvég Község Önkormányzat – mint a közös hivatal székhelye –  költségvetésének részét 
képezi, 

− az önkormányzatok képviselő- testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett 
létszámáról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő- testületi ülés előtt képviselő- 
testületi ülésen  külön-külön döntenek, 

− a közös hivatal finanszírozása megállapodás alapján történik, a 2012. január 1-jei 
lakosságszám arányában Sajóhídvég és Berzék Községek Önkormányzatai finanszírozzák  a 
megállapodás 4. és 4/A. pontjában foglaltaknak megfelelően. 

 
Az államháztartásról szóló törvény 34. § (5)bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) 
bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első 
negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét.” 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 
évi költségvetését a 40/2013. (IX.12.) határozatával módosította. Az azóta eltelt időszak változásai 
szükségessé teszik a közös hivatal költségvetésének módosítását. 
 
 Az előirányzatok változását az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Sorszám Bevétel megnevezése Összeg (ezer forint) 

2. Bérkompenzáció 230 
8. létszámcsökkentési pályázat 2.019 
8. Átvett pénz Körömtől -2.019 

Összes bevétel: 230 
Sorszám Kiadás megnevezése Összeg (ezer forint) 

1. Személyi juttatások 181 
2. Munkaadókat terhelő járulékok 49 

Összes kiadás: 230 
 

Javaslom, hogy a közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak 
szerint elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Döntési  javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (III.14.) számú határozata 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 
évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A 2013. évi költségvetési évben a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  

a) bevételi főösszege: 41.818 ezer forint; 
melyből 
aa) átvett pénzeszköz 40.742.ezer forint 
ab) önkormányzati hozzájárulás 1.076 ezer forint 
b) kiadási főösszege: 41.818 ezer forint,  
melyből 
 ba) személyi juttatások: 29.198 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 7.516 ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 4.557 ezer forint,  
bd) felhalmozási kiadás (számítógép vásárlás) 140 ezer forint. 
 
2. A Képviselő-testületek a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 12 főben határozzák 
meg. 
 
3. A képviselő-testületek megbízzák Sajóhídvég Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal 
módosított költségvetésének Sajóhídvég Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe való 
beépítéséről gondoskodjon. 
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4. A Képviselő-testületek megbízzák a polgármestereket, hogy gondoskodjanak a Közös Hivatal 
finanszírozásának Sajóhídvég Község Önkormányzata, Berzék Község Önkormányzata és Köröm 
Község Önkormányzata  2013. évi költségvetésébe való beépítéséről. 

     5. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Takács Győző polgármester, Farkas László  polgármester, Tóth Tibor polgármestere 
  a végrehajtásért: Sinai Bertalanné jegyző 
 
 
Köröm, 2014. február 19. 
 

Tóth Tibor s.k.  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. március 14-én megtartandó ülésére 

 
3. napirendi ponthoz 

 
 
 
 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2014. (....) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés  f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 
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1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak Bizottságára 
és az Önkormányzat költségvetési szerveire. 
(2) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Körömi 
Kirendeltsége látja el az Áht. 27.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint. 
 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
a) költségvetési bevételét 204 968 ezer forintban, 
b) költségvetési kiadását 204 968 ezer forintban, 
c) 0ezer Ft költségvetési egyenleggel 
állapítja meg. 
 
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 
23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1 melléklete szerinti bontásban határozza meg. 
 
4. § A képviselő-testület  
a) a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.1. melléklete, 
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.2. melléklete 
szerint határozza meg. 
 
5. § A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 3. melléklet, 
felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 4. melléklet szerint határozza meg. 
 
6. § A képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és  bd) pontjában meghatározott európai uniós 
forrásból finanszírozott bevételeket és kiadásokat a rendelet 5.1., 5.2. melléklete szerint határozza meg. 
 
7. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat  és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 
engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6., 7. melléklete 
szerinti bontásban határozza meg. 
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs. 
 
8. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előző évek maradványa 17 026eFt, ebből működési célú 
költségvetési maradványa 15 234 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 1 792 e Ft. Igénybevételét a 8. 
melléklet szerint határozza meg.   
 
9. § A képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés f)-g) pontjaiban meghatározott, adósságot keletkeztető 
ügyeleteit a 9. melléklet szerint határozza meg. 
 
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat  
a) általános tartalékát  6 459 ezer forint, 
b) céltartalékát 0 ezer forint 
összegben hagyja jóvá. 
(2) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 
 
8. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28.§-ában 
foglaltakra – az 1., 2. és 3. táblázatok szerint mutatja be. 
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3.  Előirányzatok módosítása 
9. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  
 
10. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások  módosítására, a 
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34. § (3)-(5) bekezdésének rendelkezései az 
irányadóak. 
 

4. A gazdálkodás szabályai 
 
11. §  A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az 
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 
 
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a számlavezető 
pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja. 
 (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 
 
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír 
vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek 
lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a 
megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a 
képviselő-testület határozatban dönt. 
 

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében 
a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Miskolc Kistérség Többcélú Társulás keretén 
belül, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya útján gondoskodik. A 
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 
 
 

6. Záró rendelkezések 
 
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
Tóth Tibor Sinai Bertalanné 
polgármester     jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 14.-i ülésére 
 

4. napirendi ponthoz 
 
…./2014. 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexe 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.)81. §-a  határozza 
meg a kormánytisztviselők hivatásetikai alapelveit és kijelöli az etikai eljárás lefolytatására jogosult 
szervet, a Magyar Kormánytisztviselői Kart.  
Mivel a köztisztviselők nem tagjai a Magyar Kormánytisztviselői Karnak, a Kttv. 231. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy a köztisztviselők vonatkozásában a 83. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a 
hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait a képviselő-testület 
állapítja meg. 
A képviselő-testületnek határozathozatali kötelezettsége van az általa fenntartott önkormányzati 
hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre irányadó hivatásetikai kódex elfogadása tekintetében. 
 
A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői vonatkozásában meghatározza a 
hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, az etikai eljárás szabályait. A hivatásetika azoknak az 
erkölcsi elveknek a foglalata, amelyeket a különböző életpályákon 
dolgozó egyéneknek hivatásuk teljesítése közben követni kell. 
 
A Kttv. 83. § (1) bekezdése értelmében a hivatásetikai alapelvek különösen a 
- hűség és elkötelezettség,  
- a nemzeti érdekek előnyben részesítése,  
- az igazságos és méltányos jogszolgáltatás,  
- a méltóság és tisztesség,  
- az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat és szakszerűség,  
- az együttműködés, az intézkedések megtételére irányuló arányosság és védelem.  
A (2) bekezdés értelmében a vezetőkkel szemben további etikai alapelvek, különösen a példamutatás, 
a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség. 
 
A hivatásetikai szabályozás célja, hogy a közös önkormányzati hivatalban az etikai alapelvek 
elfogadása és betartása a munkavégzés minden fázisára kiterjedjen. Ennek érdekében szükséges, 
hogy a képviselő-testület a köztisztviselők értékrendszeréhez objektív és konkrét alapelveket, 
szabályokat határozzon meg.  
 
 
Döntési javaslat 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2014. (II…) határozata 
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aSajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek Etikai Kódexéről 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
Köztisztviselőinek Etikai Kódexét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Köröm, 2014. február 20. 
 
 
    Tóth Tibor s.k. 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A SAJÓHÍDVÉGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
 
 
 

ETIKAI KÓDEXE 
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Érvényes: 2014. március 15-től 
 
 
 
 

Bevezetés 
 

A Hivatásetikai Kódex célja, hogy a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 
minden köztisztviselője számára – munkakörtől és vezetői beosztástól függetlenül – meghatározza 
azokat az értékeket és magatartásnormákat, amelyek támogatják a megbízható, hatékony, minőségi 
munkavégzést, felelősségvállalást, segítőkészséget és az ésszerű cselekvést annak érdekében, hogy a 
szervezet betöltse funkcióját. 
A Hivatásetikai Kódex a 2011. évi CXCIX. Törvény 83. §-ban és a 231. §-ban foglalt hivatásetikai és 
összeférhetetlenségi alapelvek betartásával készült. 
A Hivatásetikai Kódex irányt mutat a külső és belső kapcsolatokban elvárt egységes és kiszámítható 
magatartáshoz, segítséget ad egy-egy konkrét helyzetben a megfelelő viselkedés kialakításához. 
Az Hivatal vezetői és köztisztviselői a közszolgálathoz fűződő közbizalom erősítése, a közigazgatás és 
ezen belül a hivatali ügyintézés színvonalának emelése, a hivatalon belüli köztisztviselői kapcsolatok 
fejlődésének elősegítése és a jó munkahelyi légkör kialakítása érdekében kötelesek a Hivatásetikai 
Kódex szabályainak betartására. 

 
 

 I. A Hivatásetikai Kódex hatálya 
 

A Hivatásetikai Kódex hatálya kiterjed a Hivatal valamennyi köztisztviselői jogviszonyban és 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló köztisztviselőjére (a továbbiakban köztisztviselő), 
valamint a Hivatal működésének teljes területére, a munkavégzés valamennyi helyszínére és minden 
olyan helyszínre, ahol a szervezet nevében bármely köztisztviselő e minőségében megjelenik. 

 
 

II. A Hivatásetikai Kódex közzététele 
 

Valamennyi köztisztviselő a Hivatásetikai Kódex hatályba lépését követő 15 napon belül köteles 
nyilatkozatot tenni arról, hogy azt megismerte, elfogadta, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri 
el; a nyilatkozatot aláírásával köteles hitelesíteni. (A nyilatkozatot az 1. melléklet tartalmazza.)  
Minden újonnan belépő köztisztviselő a személyi iratainak átvételével egyidejűleg tesz eleget a 
nyilatkozattételi kötelezettségének.  
 

 
III. A Hivatal köztisztviselőitől elvárt általános értékek, magatartás 

 
1. Hűség és elkötelezettség 
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A köztisztviselői lét életpálya, nem köthető választási ciklusokhoz, ezért ennek megfelelően hittel, 
kitartással, becsülettel kell végezni a munkát. A köztisztviselőket jellemezze a Hivatal iránti 
elkötelezettség, a szakma szeretete, a köz, a település szolgálata. 
A Hivatal hírnevének megőrzése, erősítése valamennyi köztisztviselő kötelessége. Az elkötelezettség a 
Hivatallal való azonosulás mellett annak elfogadását is jelenti, hogy a jó hírnév megtartásához 
felelősségre és áldozatvállalásra van szükség. 
 
2. Nemzeti érdekek előnyben részesítése 
A magyar nemzet érdekeinek szolgálata a köztisztviselő munkáján is alapul, ezért szigorúbb jogi és 
erkölcsi követelmények között kell teljesítenie a feladatát. A köztisztviselő kötelezettségeit a 
hazaszeretet és a haza iránti lojalitás alapértékek érvényre juttatása mellett a legnagyobb odaadással 
teljesítse, felelősséggel annak tudatában cselekedjék, képviselje a közérdeket. 
 
3. Igazságos és méltányos jogszolgáltatás 
A köztisztviselő feladatainak ellátása során tanúsítson pártatlan magatartást, ennek keretében köteles: 

a) a törvényesség szigorú megtartásával, elfogulatlanul, részrehajlás nélkül, nemre, fajra, 
nemzetiségre, felekezetre, pártállására, társadalmi helyzetre tekintet nélkül, az eljárásra 
ésszerűen szükséges időt fordítva tevékenykedni;  

b)  higgadtan, kulturáltan, humánusan viselkedni az ügyfelekkel, figyelmeztetve őket jogaikra és 
kötelességeikre; 

c)  az ügyfelek személyiségi jogainak, emberi méltóságának megóvása mellett érvényesítenie a 
közigazgatás tekintélyét; 

d) tartózkodni a felelőtlen ígéretektől, valamint az indulatoknak, előítéleteknek, érzelmeknek, 
rokonszenv- és ellenszenv-nyilvánítások látszatától; 

e)  hiteles, megbízható tájékoztatást adni, a törvényes és az általa vállalt határidőket betartani. 
 
4. Méltóság és tisztesség 

a)  Az emberi méltóság megőrzése érdekében az ügyintézést és a köztisztviselői kapcsolatokat a 
mindennapok embersége, az empátia, segítségnyújtás, a másik tisztelete, szociális 
érzékenység, bizalom jellemezze. 

b)  A köztisztviselő köteles a hivatása gyakorlása során és a magánéletében egyaránt olyan 
magatartást tanúsítani, hogy megőrizze és megerősítse az állampolgároknak a közigazgatási 
szervek tisztességébe, semlegességébe és hatékonyságába vetett közbizalmat. 

c)  A köztisztviselőknek olyan magatartást kell tanúsítaniuk, amellyel ki tudják érdemelni és meg 
tudják tartani feletteseik, munkatársaik, valamint a közvélemény fenntartás nélküli bizalmát 
maguk és az általuk képviselt közszolgálat iránt. 

d) A köztisztviselők: 
- törekedjenek jó kollegiális kapcsolat kialakítására, egymás kölcsönös segítésére, udvarias, 

kulturált hangvételre, egymás személyiségének, emberi méltóságának, korának 
tiszteletére. Saját hibájukat ne hárítsák át másra, a mások érdemét ne tartsák a 
sajátjuknak, 

- kerüljék a szükségtelenül személyeskedő konfliktusokat, tanúsítsanak önmérsékletet, 
megértést, 

- személyes sérelmeket, egyéni értékeléseket, gondokat, bajokat ne hivatalos 
tevékenységük színterén, oda nem illő módon hangoztassanak, 

- ne szolgáltassanak munkakörükkel össze nem függő, továbbá személyeskedő 
információkat. 

 
5. Előítéletektől való mentesség 
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a) A közigazgatási feladatok végrehajtása során a köztisztviselő köteles egyenlő bánásmódban 
részesíteni az azonos helyzetben lévőket, továbbá a nemzetiségen, nemen, fajon, bőrszínen, 
etnikai vagy társadalmi hovatartozáson, genetikai jellemzőkön, nyelven, valláson vagy hiten, 
politikai vagy egyéb meggyőződésen, nemzeti kisebbségi hovatartozáson, tulajdonon, vagyoni 
helyzeten, születésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális beállítottságon alapuló 
indokolatlan diszkrimináció látszatát is kerülnie kell. Ennek az alapelvnek a köztisztviselő 
mindennapi munkájában maradéktalanul érvényesülnie kell, és a közigazgatással a 
köztisztviselőn keresztül találkozó ügyféllel szemben maradéktalanul érvényre is kell juttatni. 

b) Az ügyfél felé a közigazgatás ügyfélbarát jellemzőjét a köztisztviselőnek kell közvetítenie, erre a 
kötelezettségére a köztisztviselőnek minden esetben és minden körülmények között tekintettel 
kell lennie, azt érvényre kell juttatnia. 

 
6. Pártatlanság 

a) A köztisztviselők nem élhetnek vissza hivatali beosztásukkal, az annak eredményeként 
befolyásuk alá került közpénzekkel, vagyonnal és szolgáltatásokkal, továbbá azokkal az 
információkkal, amelyek hivatali munkájuk során jutottak tudomásukra és nem használhatják fel 
azokat saját vagy mások egyéni érdekei előmozdítására – még hivatali beosztásukból való 
távozás után sem. 

b)  Vissza kell utasítaniuk minden olyan kérést, amelynek célja önmaguk, vagy a kollégák részéről 
biztosítandó megkülönböztetett előzékenység, vagy átlagosnál gyorsabb elintézés indokolatlan 
igénylése. Ilyen kérésekre egyetértően nem reagálhatnak, ígéretet nem tehetnek, azonban 
hátrányosabban sem kezelheti azokat, akik ilyen kérésekkel fordulnak hozzájuk. 

c)  A köztisztviselőnek kötelessége, hogy közvetlen hivatali felettesük tudomására hozzanak 
minden olyan tényt, körülményt, amely személyükkel kapcsolatosan közszolgálati jogviszonyuk 
létesítése után jutott tudomásukra, s amely köztisztviselői jogállásukat érinti, vagy 
befolyásolhatja. 

d)  A köztisztviselők kötelesek haladéktalanul jelenteni a közvetlen felettesnek a közeli 
hozzátartozói vagy az elfogulatlan ügyintézést befolyásoló kapcsolatot, továbbá ha feladatuk és 
a magánérdekük között összeférhetetlenséget észlelnek, vagy ha a közszolgálati jogviszonyuk 
fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerülnek. A közvetlen felettes soron kívül intézkedik 
az összeférhetetlenség megszüntetéséről. 

 
7. Felelősségtudat és szakszerűség 

a)  A köztisztviselők feladataikat megfelelő gondossággal és szakmai igényességgel, törvényesen 
kötelesek végezni, képviselve hatáskörükön belül a Hivatalt. A döntések meghozatalakor 
gondosan kell mérlegelniük döntéseiknek következményét is. A felelősséghez hozzátartozik a 
döntések következményeinek felvállalása. 

b)  A köztisztviselők közvetlenül a vezetőjüknek tartoznak felelősséggel, akik utasításait kötelesek 
követni, kivéve, ha annak végrehajtása felismerhetően bűncselekmény, vagy szabálysértés 
lenne. A szervezeti politika megfogalmazásában, a döntések végrehajtásában, valamint a 
Hivatal felelősségi körébe tartozó közügyek intézésében a Hivatal vezetését politikai 
hovatartozástól függetlenül pártatlanul és tárgyilagosan kell támogatniuk. Szakmailag korrekt és 
elfogulatlan tanácsokat kell adniuk, a döntésekhez szükséges minden releváns és törvényes 
hozzáférhető információt biztosítaniuk kell a hivatali vezetés számára. 

c)  A köztisztviselőknek a személyes fejlődés igényével, köztisztviselői felelősséggel, a 
jogszabályok naprakész követésével folyamatosan fejleszteniük kell szakmai tudásukat. A 
köztisztviselőknek ügyintézésük és döntéseik során mindig – a jogszabályok adta 
lehetőségeken belül –  legjobb tudásuk szerinti megoldásra kell törekedniük. 

 
8. Együttműködés 
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a)  Az ügyintézés során a köztisztviselőknek szakszerűen, segítőkészen, a határidőt betartva, 
körültekintően kell eljárniuk. Ennek során figyelembe kell venniük az ügyfél reális elvárásait és 
a korrekt tájékoztatáshoz való jogát. 

b)  Figyelemmel arra, hogy a köztisztviselő munkáját minden esetben széleskörű társadalmi és 
szakmai összefüggésben, kapcsolatrendszerben végzi, köteles különösen olyan esetekben 
készségesen együttműködőnek lennie, amikor ügyfelekkel, a munkatársakkal, más hatóságok 
vezetőivel, ügyintézőivel, illetve az egyéb államhatalmi szervek dolgozóival kerül kapcsolatba. 
Mindezeken túl a Hivatal döntéseihez szükséges, minden rendelkezésére álló és törvényesen 
hozzáférhető információt biztosítania kell, azokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, a 
döntéshozók elől nem tarthatja vissza. 

 
 

IV. A Hivatal vezetőitől elvárt további értékek, magatartás 
 

1. Szakmai szempontok érvényesítése 
A hitelességet a vezetők az elhívatottságukkal és az emberi méltóság iránti elkötelezettséggel 
érdemeljék ki. A vezetők törekedjenek arra, hogy növekedjék az általuk vezetett szervezeti egység 
tekintélye, elismertsége, előnyös megítélése, és ezzel együtt kerüljék más szervezeti egységek 
munkájának megalapozatlan, vagy ironizáló bírálatát, a szubjektív hangulatkeltést, az ízléstelen és 
céltalan rivalizálást, a személyeskedő, lejárató megjegyzéseket. A szakmai és közéleti fórumokon 
képviseljék a pártatlan közigazgatást, megnyilvánulásaikkal erősítsék a szakma tekintélyét és legyenek 
fogékonyak a megalapozott bírálatokra. 
 
2. Példamutatás 
A vezetők magatartását a célorientált gondolkodás, széles alapokon nyugvó tudás, kitartás és 
megújulási képesség, saját véleményüknek felülbírálási készsége jellemezze. Vezetőként egyrészt 
saját munkájáért, másrészt köztisztviselői, valamint a Hivatal tevékenységéért való felelősség terheli 
őket. Esküjükhöz híven, a vezetőktől különösen elvárt alapérték mind a hivatali, mind a hivatalon kívüli 
példamutató viselkedés. 
 
3. Számonkérési kötelezettség 

a) A vezető csak a feladatok ésszerű, hatékony és eredményes végrehajtása érdekében éljen 
utasításadási jogával. A számára biztosított utasítási joggal köteles körültekintően élni, melynek 
gyakorlása során beosztottjainak tulajdonságai ismeretében lehetőleg kerülnie kell egy adott 
szolgálati utasítással a végrehajtásra kötelezett számára indokolatlan konfliktushelyzetet. A 
vezető utasításainak számonkérése során is a szükséghez mérten határozottan, de mindig 
igazságosan lépjen fel, tisztelve beosztottjai emberi méltóságát és személyiségi jogait. 

b) A minősítés-, teljesítményértékelés jogát gyakoroló vezető etikai kötelességként is tartozik 
fokozott gonddal értékelni a köztisztviselők magatartását, kizárva a személyes benyomások 
szubjektív torzításait, a pozitív, vagy negatív diszkriminációt. 

 
 

V. A munkahelyi kapcsolattartás általános szabályai 
 
1. Csapatszellem 
A határidőre történő, minőségi feladatellátás megköveteli, hogy a köztisztviselők emberi, szakmai, 
támogató munkakapcsolatban álljanak egymással. A más munkakört is érintő feladatokat a szervezeti 
egységen belül és a szervezeti egységek egymás közötti kapcsolatában összehangolt 
munkavégzéssel, felelősségteljes együttműködéssel kell végezni. Az egymástól tanulás a munkavégzés 
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természetes velejárója legyen. A Hivatal számára értéket jelent a köztisztviselői közösség, ezért a 
köztisztviselőknek is törekedniük kell arra, hogy csapatként végezzék a munkájukat. 
 
2. Politikasemlegesség 
A köztisztviselők a közigazgatás politikai semlegességének megőrzése érdekében munkaidőn túli 
politikai vagy egyéb tevékenységükkel nem veszélyeztethetik a közszolgálati funkciók és feladatok 
pártatlan ellátásába vetett bizalmat. 
 
3. Megbízhatóság 
A köztisztviselők felhatalmazás nélkül nem hozhatnak nyilvánosságra olyan hivatalos információkat, 
amelyek a hivatalon belüli vagy más forrásból bizalmasan jutottak tudomásukra. Tilos az ügyfelek és a 
nyilvánosság félrevezetése, vagy szándékos megtévesztése. A köztisztviselőknek tilos keresniük 
azokat a lehetőségeket, amelyek alkalmasak az önkormányzat politikájának, döntéseinek vagy 
tevékenységének meghiúsítására, befolyásolására azáltal, hogy illetéktelenül vagy idő előtt olyan 
információt fednek fel, amelyekhez, mint köztisztviselő jutottak. 
 
4. Öltözködési normák 
A munkahelyen megjelenni – különösen ügyfélfogadási időben – csak a munkakör által megkövetelt, az 
ügyfelek és a köztisztviselők felé tiszteletet kifejező és köztisztviselőhöz méltó öltözetben szabad. 
 
5. A köztisztviselők a munkahelyi kapcsolatokban az alábbi szempontok érvényesítésére 
kötelesek: 

- A feladatok végrehajtása során - minden esetben - törekedjenek az együttműködésre, a 
problémák közös megoldására, egymás érdekeinek figyelembevételére, a konfliktusok 
elkerülésére, valamint a szükséges segítségnyújtás megadására. 

- Konfliktushelyzet esetén sérelmeiket ne terjesszék, ne keressék másoknál az igazukat, hanem 
a konfliktusra okot adó történést, eseményt a két fél egymás között beszélje meg, lehetőleg az 
esemény, történés keletkezésekor, az indulatokat mellőzve. Ha ez nem vezet eredményre - 
lehetőség szerint a másik fél jelenlétében - tájékoztassák vezetőjüket a történtekről és kérjék 
közreműködését az ellentét feloldásában. 

- Az egymás közötti hivatalos és nem hivatalos érintkezéseiket a kölcsönös tiszteleten, 
megbecsülésen, a kollegialitáson alapuló magatartás jellemezze. Szakmai tudásukat, gyakorlati 
tapasztalatukat ne használják fel arra, hogy a segítséget kérő kolléga fölé helyezzék magukat. 

- Ügyeljenek egymás tekintélyének, emberi és szakmai tisztességének megóvására. Az 
alaptalanul megrágalmazott köztisztviselők védelmében - kivétel nélkül - lépjenek fel, hívják fel 
a rágalmazó figyelmét a helytelen magatartására. 

- Viseljék a felelősséget esetleges rossz, vagy helytelen döntéseikért, intézkedéseikért, önként 
tárják fel a hibáikat. Tegyenek meg mindent azok jogszerű és szakmailag is megfelelő 
kijavítása, helyrehozása érdekében. A vezetőik és munkatársak részéről érkező jogos kritikát 
fogadják jobbító szándékként és annak megfelelően reagáljanak rá. 

- Mutassanak együttműködési készséget, önzetlenül nyújtsanak kollegiális segítséget az új 
köztisztviselő munkahelyi beilleszkedésének elősegítése érdekében. 

- Az eredményes munkavégzéshez szükséges információkat vezetőik, köztisztviselők és a 
szakmai feladat-végrehajtásban közreműködő egyéb érdekeltek számára a megfelelő időben 
és módon biztosítsák. 

 
6. A köztisztviselők a vezetőkkel való kapcsolattartás során az alábbi szempontok 
érvényesítésére kötelesek: 
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- Kérjék ki vezetőik tanácsát, támaszkodjanak szakmai és emberi tapasztalataikra, segítségükre, 
ha munkaköri feladataik ellátása nehézségekbe ütközik. 

- Vezetőikkel történt megbeszéléseik, ill. azok tájékoztatása során legyenek őszinték, 
törekedjenek az egyértelműségre. 

- Abban az esetben, ha vezetőjük egy-egy ügy megvitatása érdekében megbeszélést hív össze, 
akkor aktívan, szakmai tudásuk legjavát nyújtva segítsék elő a konzultáció eredményességét, a 
szükséges megoldások megtalálását. 

- Munkavégzésük ellenőrzése során teljes körűen informálják vezetőiket, ill. az ellenőrzést 
végzőket.  

- Vezetőikkel kellő tisztelettel, megfelelő hangnemben beszéljenek. 
 
7. A köztisztviselők az ügyfelekkel való kapcsolattartás során az alábbi szempontok 
érvényesítésére kötelesek: 

- Törekedjenek a törvényesség, a szakszerűség, a tárgyszerűség, a pontosság, a gyorsaság és 
a határidők betartására. Legyenek udvariasak, türelmesek, részrehajlástól és előítéletektől 
mentesek, ugyanakkor következetesek és határozottak. Tevékenységük során érvényesüljön a 
szolgáltató jelleg, kapjon megfelelő hangsúlyt a közszolgálata. 

- A jogszabályok által biztosított hatalmukkal, befolyásukkal semmilyen körülmények között ne 
éljenek vissza. Törekedjenek a polgárok gondjainak, problémáinak megoldására. Részükre – 
az előírt és szükséges mértékű - pontos, ill. korrekt információkat, útmutatásokat adják meg. 

- Mellőzzék az ügyfelek kioktatását, tekintsék a polgárokat egyenrangú feleknek, eljárásukban 
törekedjenek a kölcsönös bizalom megteremtésére. A polgároknak tett ígéreteiket - ha ezt 
indokolható körülmény nem akadályozza - tartsák be. 

- Ha meghaladja hatáskörüket az adott ügy, nyújtsanak pontos információt az ügyfeleknek a 
lehetőségeikről, teendőikről. 

- Csak olyan kötelezettségeket vállaljanak fel, amelyek hatáskörüknek, illetékességüknek 
megfelelnek, és amelyeket teljesíteni is tudnak, mivel személyes felelősséggel tartoznak 
tetteikért. 

- A nyilvántartások adatait csak jogszabályokban meghatározott célra és módon használhatják 
fel. Titoktartási kötelezettségük kiterjed a magántitoknak, a levéltitoknak, az üzleti és 
banktitoknak, valamint a szerv működésére, szervezetére, tevékenységére vonatkozó, 
közérdekű adatnak nem minősülő előírásokra, adatokra, ismeretekre. A tudomásukra jutott 
bármilyen információt kötelesek bizalmasan kezelni, azokat saját vagy más részére előny 
megszerzésére, illetve ellentételezésére nem használhatják fel és a felhasználás látszatát is 
kötelesek kerülni. Nyilvánosan közzétett, ill. megjelenő publikációikban, előadásaik, 
közszerepléseik alkalmával, átdolgozott és elváltoztatott formában sem közölhetnek bizalmas 
információkat vagy erre utaló adatokat. 

- Az üggyel kapcsolatban korábban eljáró köztisztviselők tevékenységét, intézkedését az 
ügyfelek előtt ne kifogásolják. Egymás közötti konfliktusaikat, nézeteltéréseiket ne az ügyfelek 
előtt rendezzék. A polgárok jelenlétében, illetve a nyilvánosság előtt az érintett szervekre, 
annak vezetőire, köztisztviselőire negatív tartalmú megjegyzéseket ne tegyenek. 

- Személyes érdekből sem közvetlenül, sem közvetetten ne ajánljanak az ügyfeleknek ügyük 
elintézéséhez az adott területhez tartozó szakértőt.  

 
8. Ajándékozás 

- A köztisztviselők ne váljanak kiszolgáltatottá, tartózkodjanak az olyan magatartásformáktól, 
amelyek alkalmasak a korrupció látszatára, vagy amelyek arra vezető tevékenység részévé 
válhatnak. Ennek megfelelően kötelesek minden olyan helyzetet, kapcsolatot elkerülni, amely 
alkalmas lehet elfogulatlanságuk megkérdőjelezésére. 

- A köztisztviselők sem közvetlenül, sem közvetve nem fogadhatnak el, és nem kérhetnek olyan 
juttatást, pénzt, ajándékot vagy előnyt a velük, vagy a szervezetükkel kapcsolatban állóktól, 
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amely alkalmas arra, hogy befolyásolja pártatlanságukat, ítélőképességüket. Ebben a körben 
juttatásnak, ajándéknak, illetve előnynek minősül minden szolgáltatás, szórakoztatás, 
vendéglátás, rendezvényeken való részvétel, kölcsön vagy egyéb anyagi, egzisztenciális, illetve 
erkölcsi értéket képviselő dolog; szívesség, illetve ezek bármelyikének a jövőben történő 
biztosítására tett ígéret, amelynek pénzben kifejezhető értéke van, és amelyhez 
ellenszolgáltatás nélkül, vagy az értékénél lényegesen alacsonyabb áron jut hozzá valaki. A 
vezetők a köztisztviselőktől, ill. a beosztottaiktól csak a társadalmi érintkezés részét képező 
események (névnap, születésnap, nyugdíjba vonulás stb.) kapcsán fogadhatnak el ajándékot. 
Az ajándékozás mértéke és formája nem lehet alkalmas arra, hogy valamely jogosulatlan 
döntés, előny, juttatás stb. elérését lehessen attól remélni; 

- A vezetők mutassanak jó példát a korrupció és a protekció minden formájának teljes 
elutasításában. 

 
 

VI. Eljárási szabályok 
 
 
A jegyző, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, jelen Hivatásetikai Kódexben foglaltak megsértése 
esetén megvizsgálja, hogy indokolt-e munkáltatói intézkedés, különösen fegyelmi eljárás lefolytatása a 
köztisztviselővel szemben. 
 
1. Az etikai eljárás megindítása 
 

- Az etikai eljárást meg kell indítani, ha az etikai alapelvek megsértésének gyanúja merül fel. 
- Az eljárás megindítására a munkáltatói jogkör gyakorlója az etikai alapelv megsértése 

gyanújának tudomására jutásától számított egy hónapon belül intézkedhet. (Amennyiben nem 
csak etikai alapelv sérülésének gyanúja merül fel, hanem a fegyelmi vétség gyanúja is, akkor a 
fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.) 

- Az etikai eljárás megindításáról a köztisztviselőt írásban értesíteni kell. 
 
2. Vizsgálat 
 

- Az eljárás lefolytatására a munkáltatói jogkör gyakorlója az eljárás megindításától számított 5 
munkanapon belül háromtagú bizottságot jelöl ki. A bizottság feladata a gyanú kivizsgálása. 

- A bizottság a kivizsgálást a létrehozásától számított 30 napon belül köteles befejezni. 
- A bizottság az eljárása során köteles meghallgatni a gyanúval érintett köztisztviselőt, 

megvizsgálni az ügy tárgyi bizonyítékait, más érintett köztisztviselőt, illetve személyt 
meghallgatni, ha véleményük az ügy eredményes lezárásához szükséges. 

- Ha a köztisztviselő a bizottság által jelzett meghallgatáson nem jelenik meg, személyesen nem 
működik közre, az eljárást akkor is le kell folytatni. A bizottság a vizsgálat lezártától számított 5 
munkanapon belül írásos véleményét - az ügyben keletkezett iratokkal együtt - köteles átadni a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának. 

- Jegyző esetében a vizsgálatot a székhely település Jogi Ügyrendi Bizottsága végzi. 
 

 
VII. Záró rendelkezések 

 
Jelen Etikai Kódex 2014. március 1-jén lép hatályba. 
Az Etikai Kódexben foglaltakról a köztisztviselőket – elektronikus címükre történő – megküldéssel 
tájékoztatni kell. 
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    Sinai Bertalanné  
       jegyző 
 
 
A Hivatásetikai Kódexet: 
Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2014. (II….) határozatával, 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2014.(II…) határozatával, 
Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2014.(II….) határozatával fogadta el. 
 
 
 

1. számú melléklet 
 

Megismerési nyilatkozat 

 

A Hivatásetikai Kódexben foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a 
munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 

Név Beosztás Kelt Aláírás 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 14-én megtartandó ülésére 
 

5. napirendi ponthoz 
 
……./2014. 
 

 
Választási szervek tagjainak megválasztása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §-a szerint: 
A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési 
önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi 
választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési 



 27

szinten kell megválasztani. Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló 
bizottságot választani. 
 
Az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét a 
helyi választási bizottság gyakorolja. A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel 
rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább öt tagból áll. 

 
Helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben 
szereplő választópolgár lehet tagja 
Ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)–c) és f) pontja 
szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő 
– a szavazatszámláló bizottság esetében a helyi választási iroda vezetője által kijelölt – póttag lép. 
 
A választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását vagy megbízását követő öt napon belül, a 
szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt 
vagy fogadalmat tesz. 
 
A 3/2014. (I.20.) KIM rendelet szerint a szavazatszámláló biztosság három tagját és szüksége számban 
póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb március 17-én 16 óráig választja 
meg. 
 
Kissné Mikita Katalin elköltözött Köröm községből, így helyébe Sápi Gáborné póttag lép. A 
megüresedett helyre új póttagok megválasztása vált szükségessé. 
Javaslom, hogy a megüresedett helyekre Hlavács Bettina és Orosz Lászlóné körömi lakosokat válassza 
meg a képviselő-testület. 
 
 
1. Döntési javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (III.14.) határozata  
Helyi Választási Bizottság megüresedett helyére tag választásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
35. § (1), (2) bekezdése alapján a Köröm Helyi Választási Bizottság póttagjának Hlavács Bettina 3577 
Köröm Zrínyi utca  8. szám és Orosz Lászlóné 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 31. szám alatti 
lakosokat választja meg. 
 
Felelős: HVI vezető, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Ve. 308. §-a szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a törvény I-XII. Fejezetét, 
továbbá a 307/D. §, a 307/F. § és a 307/L. § (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit a nemzetiségi 
önkormányzati választásokra vonatkozó fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A nemzetiségi 
szavazatszámláló bizottság megválasztásának időpontjára vonatkozóan a Ve. hivatkozott fejezete nem 
tartalmaz speciális szabályokat, így a nemzetiségi önkormányzati választáson működő 
szavazatszámláló bizottságot is legkésőbb a Ve. 24. § (1) bekezdésben megjelölt határidőig kell 
megválasztani.  
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Javasolom, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán működő szavazatszámláló 
bizottság tagjait és póttagjait is válassza meg a Képviselő-testület.  
A nemzetiségi önkormányzati választások során működő szavazatszámláló bizottság választott 
tagjainak száma 5 fő. 
 
2. Döntési javaslat 
 
Köröm  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (III.14.) határozata  
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
24. § (1) bekezdése alapján a Körömi Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjává; 
 
Novákné Csanya Klaudia Köröm, Béke u. 52. sz., 
Nagyné Bancsók Renáta Köröm, Kossuth L. u. 24. sz., 
Hutóczkiné Barna Erika Köröm, Béke u. 20. sz., 
Molnár Zoltánné Köröm, József A. u. 9. sz., 
Tóth Marianna Köröm, Béke u. 32. sz., 
 
Felelős: HVI vezető, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javasolt bizottsági tagokat megválasztani szíveskedjenek. 
 
Köröm, 2014. március 10. 
 
 
 Sinai Bertalanné s.k. 
     HVI vezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet a 6. napirendi ponthoz 

 

Név szerinti szavazás 

 
Készült: 2014. március 14-én Köröm Községi Önkormányzat Képviselő- testületi ülésén 
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Tárgy: ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0058 jelű „ Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Köröm Községben” 
projekt kivitelezőjének megbízása 

( Döntési javaslat: a 2014. március 14-ei ülésen szóban a 6. napirendi pontban beterjesztve ) 

A képviselők a neveik  ABC rendbeli felolvasása után egyenként az alábbi döntést hozták: 

Sorszám Képviselő neve Igen szavazat Nem szavazat Tartózkodás 
1. Bodolai Miklós X - - 
2. Fekete Tibor X - - 
3. Jablonkai Bertalan X - - 
4. Nagy István X - - 
5. Nagy István Mihály X - - 
6. Tóth Tibor X - - 
7. Üveges Béla X - - 

 

A szóbeli döntési javaslatot a képviselők 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadták. 

 

K.m.f. 

 

Sinai Bertalanné jegyző  
megbízásából 

 
 
 

     Soltész Balázs  
aljegyző 

 


