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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: 4/2014. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületének2014. április 30-án09,00 órai kezdettel, a 

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

 
Jelen vannak: Tóth Tibor                                                 

ifj. Bodolai Miklós 
Jablonkai Bertalan  
Nagy István  
Nagy István Mihály 

Polgármester 
Alpolgármester 
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 
      
Nem volt jelen az ülésen:   
 Vadászi Sándor RNÖ elnöke 
                                                                  Fekete Tibor önkormányzati képviselő 
Üveges Bélaönkormányzati képviselő                      
 
Tóth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) 
képviselő-testületi tag közül 5 (öt) képviselő jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitotta.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére JablonkaiBertalan  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: 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról 
       Előterjesztő: Tóth Tibor polgármester 

             Írásbeli előterjesztés 
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2. Beszámoló a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

gazdálkodásárólElőterjesztő: jegyző 
Írásbeli előterjesztés 

 
3. A 2013. évi belső ellenőri jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: jegyző 
Írásbeli előterjesztés 

 
4. Folyékonyhulladék szállítással kapcsolatos rendelet módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
5. A tűzgyújtással kapcsolatos rendelt megtárgyalása 

Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 

 
 

6. A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal illetménykiegészítéséről rendelet 
megtárgyalása 

Előterjesztő: jegyző 
Írásbeli előterjesztés 

 
7. Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása  

Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 

 
8. Egyéb indítványok, javaslatok 

 
 
 
 
 
1. Napirend tárgyalása 
 
 Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról 
az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi 
 
Üveges Béla képviselő: 
 
Tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy ajogi- ügyrendi és pénzügyi bizottsága megtárgyaltaa 
beszámolót és elfogadásra javasolta az írásbeli előterjesztés szerint. 
 
Tóth Tibor polgármester: Tájékoztatta a képviselő testületet a 2013, évi gazdálkodásról. A beszámolót 
elfogadásra javasolta az írásbeli előterjesztés szerint. 
 
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 
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KörömKözség ÖnkormányzatKépviselő-testületének 
4/2014. (V.01.) önkormányzati rendelete 

a 2013. évi zárszámadásról 
 
Köröm Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló  
zárszámadást 
a) 340 257 ezer Ft bevétellel, 
b) 341 388 ezer Ft kiadással, 
c)    19 244 ezer Ft  helyesbített pénzmaradvánnyal  
jóváhagyja. 
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 
a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 
3. § Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.   
4. § Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül 
megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el. 
5. §  (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.,és 7. 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
6. § (1) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek 
megfelelően hagyja jóvá. 
7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2., 3. tájékoztató 
adatok tartalmazzák.  
(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjaiban meghatározott kimutatásokat a 4. tájékoztató adatok 
tartalmazzák. 
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. 
évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
 
9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Tóth Tibor Sinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                                jegyző 
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2. Napirend tárgyalása 
 
 

 Beszámoló a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról              
Az írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi 

 
 
Üveges Béla képviselő 
 
Tájékoztatta a képvelő- testületet, hogy a jogi- ügyrendi és pénzügyi bizottsága megtárgyalta a közös 
hivatal 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját  és elfogadásra javasolta az írásos előterjesztés 
szerint.  
 
Nagy István Mihály képviselő: 
 
 Elmondta, hogy bizottsági ülésén tárgyalták azt, hogy nagyon sokan  
laknak a faluban olyanok akik nincsenek bejelentkezve. Meg kell találni a módját, hogy 
bejelentkezzenek. 
Sajnos sok visszaélést tapasztalt a lakcímekkel kapcsolatban. Az önálló hivatal kialakításának 
szempontjából sem lényegtelen a létszám. Törvényesen eljárva elérhető a szükséges létszám. 
 
Tóth Tibor  polgármester: 
 
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy az új kormány megalakulása  után az önálló Körömi 
Polgármesteri Hivatal megalakítását fogják kérni az önkormányzatokért felelős minisztertől. 
 
Jablonkai Bertalan képviselő: 
 
Elmondta, élni kell az önállóság lehetőségével. Az elmúl években önállóan működhetett a hivatal. 
Jó elképzelésnek tartotta. Javasolta megvizsgálni azt, hogy a Miskolci Kistérség helyett a 
Tiszaújvárosihoz tartozzunk mert ott kisebb települések vannak és talán nagyobb lehetőségek. 
 
Tóth Tibor polgármester: 
 
Elmondta, hogy Tiszaújvárosban nem rúgtunk labdába. A Miskolci Kistérségben 18 település van a 
nagyok már nincsenek benne. Miskolcról sokkal több támogatás kaptunk. Az önállóság elérése most a 
legfontosabb. Javasolta, hogy „Köröm Község Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól 85.§ 10.) bekezdése alapján a község gazdasági, történelmi, 
kulturális hagyományai alapján kéri a helyi önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyását 2015. 
január 01. napi hatállyal önállópolgármesteri hivatal megalakítására. Felhatalmazza a testület a 
polgármestert, hogy ezen ügyben eljárjon és a szükséges nyilatkozatokat megtegye.” 
 
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a döntéshez minősített többségre van szükség. 
 
 
 
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 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014. (IV.30.) számú határozata 
önálló polgármesteri  hivatal megalakításának kezdeményezéséről 
 
Köröm Község Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi 
önkormányzatairól 85.§ 10.) bekezdése alapján a község gazdasági, történelmi, 
kulturális hagyományai alapján kéri a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
jóváhagyását2015. január 01. napi hatállyal önállópolgármesteri hivatal 
megalakítására. Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy ezen ügyben eljárjon 
és a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 
  Határidő: 2014. november 30. 

 Felelős: polgármester 
 

Tóth Tibor polgármester:  
 
Javasolta a képviselő testületnek a közös hivatal beszámolójának elfogadásátaz előterjesztés szerint. 
 
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  
16/2014.(IV.30.) határozata  
aSajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. A 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodását 39.723 e Ft 
bevétellel, 39.720 e Ft kiadással elfogadja a határozat mellékletét képező táblázatban 
foglaltak szerint. 
 
Felelős: jegyző, gazdálkodási előadó 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
3. Napirend tárgyalása 
 
 A 2013. évi belső ellenőri jelentés megtárgyalása 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi 
 

 
Üveges Béla képviselő 
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Tájékoztatta a képvelő- testületet, hogy a jogi- ügyrendi és pénzügyi bizottsága megtárgyalta a belső 
ellenőri jelentést és elfogadásra javasolta az írásos előterjesztés szerint.  
 
 
 
 
Nagy István Mihály képviselő: 
 
Elmondta, hogy látja ezt az anyagot nem külső szakértő készítette. Az ellenőrzés célja,hogy felhívja a 
vezetők figyelmét ha baj van. 
 
Jablonkai Bertalan képviselő: 
 
A kistérségben megszervezett belső ellenőrzés korábban nem volt, ez megnyugvást ad a vezetőknek. 
 
Tóth Tibor polgármester: 
 
Elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
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  
17/2014.(IV.30.) határozata  
a 2013. évi belső ellenőri jelentés megtárgyalásáról 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az éves ellenőrzési 
jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2013. évről című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 

 
A képviselő-testület az 1. melléklet szerinti éves ellenőrzési és éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentéstmegtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. 
 
 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 
 
4. Napirend tárgyalása 
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Folyékonyhulladék szállítással kapcsolatos rendelet módosítása 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi 

 
 

Tóth Tibor polgármester: 
 
A benyújtott előterjesztés szerint elfogadásra javasolta a rendeletet. 
 
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 

5/2014. (V.01.) önkormányzati rendelete 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § 
(2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A 8/2013. (IX.4.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 9. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért e rendelet 1. mellékletében 
meghatározott kéttényezős – alapdíjból és ürítési díjból álló – közszolgáltatási díjat fizet.” 
 
2. § A  8/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet  1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
3.§ Ez a rendelet május 5-én lép hatályba és május 6-án hatályát veszti. 
 
 
Tóth Tibor                                                                                                            Sinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
1. melléklet az5/2014. (V.01.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, elszállításának és kijelölt 
ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díja 2013. november 2-től 2014. december 31-ig 
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Alapdíj:                             16.200,- Ft/szállítás(minimum 6 m3)* 
 
Ürítési díj:                              768,- Ft/m3* 
 
 
 
* ÁFA-t nem tartalmaz 
 
 
 
 
 
5. Napirend tárgyalása 
 
 

A tűzgyújtással kapcsolatos rendelt megtárgyalása 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi 

 
 
Tóth Tibor polgármester: 
 
A benyújtott előterjesztés szerint elfogadásra javasolta a rendeletet. 
 
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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2014. (V.01.) önkormányzati rendelete  

 
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmében általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. A rendelet célja és hatálya 
 

1. § (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó azon szabályok 
megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és 
betartható módon biztosítják. 

(2) A rendelet hatálya Köröm község közigazgatási területére terjed ki. 
(3) A rendelet hatálya minden terményszeres és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetre kiterjed. 
(4) A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed ki. 
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2. Értelmező rendelkezések 
 

2. § (1) Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosítása nem kerülő 
növényi maradvány (lehullott falomb, fű, gyomnövények, nyesedék, emberi fogyasztásra alkalmatlan 
zöldség, gyümölcs, egyéb növényi maradvány, továbbiakban együtt: kerti hulladék). 

(2) Hasznosítás: kerti hulladék komposztálása. 
(3) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, 
haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak. 
 
 

3. Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok 
 

3. § (1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladék komposztálása, 
hasznosítása javasolt. 

(2) Az ingatlantulajdonon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az 
ingatlantulajdonos vagy használó feladata. 

 
 

4. Az égetés szabályai 
 

4. § (1) Kerti hulladék nyílttéri égetése minden év február 1. és április 30., valamint szeptember 15. és 
november 30. közötti időszakban, vasár-és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 óra között 
engedélyezett. A határidők kezdő-és utolsó napján az égetés végezhető. 

(2) Kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni úgy, hogy az emberi 
egészséget és környezetet ne károsítsa. 

(3) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra 
veszélyt ne jelentsen. 

(4) Égetni csak nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető 
legkisebb zavarása mellett szabad. 

(5) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz kerti hulladék esetén szabad végezni, az égetés 
során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén a tüzel azonnal el kell oltani. 

(6) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, 
és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. 

(7) Az égetés során az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási eszközökről, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

 (8) Egyszerre nagyobb mennyiségű kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat 
tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óra időtartamig 
tarthat. 

(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak 
belocsolásáról vagy földréteggel történő lefedéséről. 

 
5. § (1) Tilos a kerti hulladék égetése a 4. § (1) bekezdésében meghatározott időszakon kívül, 

valamint párás, ködös, esős időben, illetőleg erős szél esetén. 
(2) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (műanyag, 

gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) nem égethető. 
(3) Közterületen kerti hulladék égetése tilos. 
(4) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 
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(5) Tilos égetni kis-, közép-, és nagyfeszültség alatt lévő vezetékek és távközlési vezetékek alatt. 
(6) Kerti hulladék nem égethető a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. 
 
 

5. Szabadtéri tűzgyújtás szabályai 
 

6. § A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a jogszabályokban meghatározott 
tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet. 

 
 

6. Záró rendelkezés 
 

7. § Ez a rendelet május 5-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 Tóth Tibor                                                                                                     Sinai Bertalanné 
polgármester     jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
6. Napirend tárgyalása 
 
 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal illetménykiegészítéséről rendelet megtárgyalása 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester:  
 
A benyújtott előterjesztés szerint elfogadásra javasolta a rendeletet. 
 
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 
7/2014. (V.01.) önkormányzati rendelete  

 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. (3) – (4) bekezdésébenés 237. §-ában kapott felhatalmazás 
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alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
 
1. § A rendelet hatálya a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselőkre terjed ki. 
 
2. § (1) A Képviselő-testület a felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 
illetménykiegészítést állapít meg. 
 
(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2014. évben egységesen az alapilletmény 10 %-a. 
 
3. §  (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
  Tóth Tibor                                                                                                         Sinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                                   jegyző 
 
 
7. Napirend tárgyalása 
 
Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása 
az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi 
 
 
Tóth Tibor polgármester:  
 
A benyújtott közbeszerzési tervet elfogadásra javasolta 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
18/2014.(IV.30.) határozata  
a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

 
 

 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
  CPV kód Irányadó 

eljárásrend

  Tervezett 
eljárási 
típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor került-

e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 
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 I. Árubeszerzés           

- - - - - - - 

 II. Építési 
beruházás 

          

ÉMOP-4.1.1/A-
12-2013-0058 jelű 
„ Egészségügyi 
Alapellátás 
Fejlesztése 
Köröm 
Községben” 

 

45000000-
7 

nemzeti Kbt. 122/A 
§  

2014. március 2014. május nem 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés           

- - - - - - - 

IV. Építési 
koncesszió       

- - - - - - - 
 
 

V. Szolgáltatási 
koncesszió       

            - -               -                 -                     -                  - 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Nagy István Mihály képviselő: 
 
Reményét fejezte ki, hogy a kamera pályázaton jó minőségű kamerák lesznek felszerelve, mert 
elmondása szerint csak ennek van értelme. 
 
8. Napirend tárgyalása 
 
 Egyéb indítványok, javaslatok 
 
Tóth Tibor polgármester: 
 
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Körömi komp felújítására pályázatot lehet benyújtani 
amelyhez 20%  önerő kell. Ennek biztosítása csak a komp üzemeltetőjével közösen működik egyéb 
módon nincs lehetősége az önkormányzatnak a 20%-os önerő biztosításara. 
Elmondta, hogy a komp üzemeltetőjével folytatott tárgyaláson alpolgármester úr  és aljegyző úr is részt 
vett. 
 Ezt követően az alábbi javaslatot tette:” Köröm Község Önkormányzata a tulajdonában lévő komp  
és létesítményeinek felújítására pályázatot kíván benyújtani és ehhez biztosítja a 20%-os önerőt 
960.120 forintot. Felhatalmazza a képviselő testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételére.” 
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A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
19/2014.(IV.30.) határozata  
komp felújítási pályázat benyújtásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogyKöröm Község 
Önkormányzata a tulajdonában lévő komp  
és létesítményeinek felújítására pályázatot kíván benyújtani és ehhez biztosítja a 20%-
os önerőt 960.120 forintot. Felhatalmazza a képviselő testület a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal illetve folyamatos 

 
Tóth Tibor polgármester: 
 
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a nyári gyermekétkezésre amennyiben lehetőség van rá 
pályázni fog az önkormányzat. 
Tájékoztatta képviselő testületet, hogy az önkormányzati konyha felújítására 3 árajánlatot kértek 
melyből ketten küldtek vissza érvényes ajánlatot. 
Ezt követően az alábbi javaslatot tette:” Köröm Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, 
hogy az önkormányzati konyha felújítására a beadott árajánlat alapján a Z.D. Építő K.F.T.-vel (3561 
Felsőzsolca Körösi Cs. S. u. 7.) köt szerződést bruttó: 6.666.699 forint áron. 
A villamos felújításra Szabó András villanyszerelő mesterrel 3565 Tiszalúc Alkotmány u. 71. egyéni 
vállalkozóval  köt szerződést bruttó: 1.438.248 forint áron. Felhatalmazzák a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos intézkedések megtételére.” 
 
 
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  
20/2014.(IV.30.) határozata  
önkormányzati konyha felújításáról 
 
 Köröm Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
konyha felújítására a beadott árajánlat alapján a Z.D. Építő K.F.T.-vel (3561 
Felsőzsolca Körösi Cs. S. u. 7.) köt  szerződést bruttó: 6.666.699 forint áron. 
A villamos felújításra Szabó András villanyszerelő mesterrel 3565 Tiszalúc Alkotmány 
u. 71. egyéni vállalkozóval köt  szerződést bruttó: 1.438.248 forint áron. 
Felhatalmazzák a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.” 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal illetve folyamatos 

 
 
 
 
Nagy István Mihály képviselő: 
 
Elmondta, hogy úgy kell megszervezni a felújítást, hogy a konyhai dolgozók reggeltől estig váltásban 
be legyenek osztva ügyelni amíg tart a felújítás nehogy lába keljen a konyhai felszereléseknek.  
 
Tóth Tibor polgármester: 
 
Elmondta. hogy az óvodai beíratásokhoz meg kell állapítani a beíratási körzetet. 
Javasolta, az előterjesztésben leírtak 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 
21/2014.(IV.30.) határozata 
az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról 

Köröm Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Körömi Antall József 
Napköziotthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési évére vonatkozóan az intézményben a 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírtakat az alábbiakban határozza 
meg: 

1. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Köröm község közigazgatási területe. 

2. Az indítható óvodai csoportok száma: Alapító Okiratban foglaltak szerint. 

3. Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben 
személyesen szóban közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt 
dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai 
felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba. 

4. Az óvodai jelentkezés időpontja:  
2014. május 5-én (hétfő)  8.00-15.00 óráig 
2014. május 6--én (kedd)  8.00-15.00 óráig 

2013. május 7-án (szerda)                      8.00-15.00 óráig 

5. Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig naponta 07-16.30 
A képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014/2015. nevelési évre szóló óvodai 
beíratási felhívást a helyben szokásos módon tegye közzé. 
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Határidő: azonnal, illetve a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az óvodai 
beiratkozás időpontjának nyilvánosságra hozására a jogszabályban foglaltak szerint 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a polgármester a nyílt ülést 11óra 06 perckor bezárta. 
 
 
Köröm, 2014. április 30. 
 
 
 
 

 Tóth Tibor    Sinai Bertalanné  
polgármester   jegyző helyett és megbízásából  
 
 

Soltész Balázs 
aljegyző 

 
 

 
 

Hitelesítők: 
 

JablonkaiBertalan   Nagy István Mihály 
képviselő     képviselő 
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1. számú melléklet 

ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. április 30-án tartandó ülésére  

 
1. napirendi ponthoz 

 
……../2014. 
 

 
Köröm Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény91. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási 
rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a 
képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. 

A rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket 
és kimutatásokat kell bemutatni: 

- az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 

- vagyonkimutatást és 

- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

Fenti tájékoztató adatok között nem fog szerepelni az adósságállomány lejártát tartalmazó kimutatás, 
hiszen 2012. december 31-én minden tartozás rendezésre került. Nem fog szerepelni továbbá az utolsó 
bekezdésben leírt részesedés alakulásának kimutatása, ugyanis az önkormányzat tulajdonában nincs 
gazdálkodó szervezet. 
Köröm Község Önkormányzata a 1/2013. (II.21.) rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését. 
 
Köröm Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési előirányzatainak alakulásáról, és azok 
teljesítéséről, a vagyoni és pénzügyi helyzetről, a 2013. évi zárszámadáshoz kapcsolódó szöveges 
beszámolót az alábbiakban terjesztem elő: 
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A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 

A Köröm Község Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, másodsorban a szakmai-
ágazati törvények, rendeletek határozzák meg.  
 
Az Önkormányzat kötelező feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, valamint 
szerződéses közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, amelyek a 
törvények, rendeletek által előírtak. 
 
A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, míg az egyéb módon ellátott feladatok 
szerződésekben kerültek rögzítésre. 
 
A feladatellátás módja: 
 

Megnevezés Ellátó 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége (Alaptevékenység) 

2013. január 1-től 2013. március 31-ig 
Köröm Község Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal 
2013. április 1-jétől 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
(székhely település: Sajóhídvég, Kirendeltségek: 
Berzék, Köröm) 

Óvodai ellátás 
Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 

1 önállóan működő intézmény 2013. január 1-jétől 
(Köröm székhellyel, feladat ellátási hely: Köröm)  

Általános iskolai oktatás 
Körömi IV. Béla Általános Iskola 

Fenntartó és üzemeltető: Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 

Közművelődési feladatok, és könyvtár 
Könyvtár 

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár keretei között 
mozgókönyvtári formában 

Egészségügyi feladatok ellátása 1 háziorvosi körzet, (Girincs községgel közösen), 
1 fogorvosi körzet (Girincs községgel közösen), 
1 védőnői körzet, vállalkozási formában, 
Orvosi ügyeleti ellátás (Társulásban, Gesztely 
község székhellyel) 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi és 
családsegítői feladatok 

Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő 
Társulás keretén belül ( Bőcs székhellyel)) 

Szociális alapellátási feladatok - szociális 
étkeztetés 

1 önállóan működő intézmény (Körömi Antall 
József Napközi Otthonos Óvoda konyháján 
keresztül) 

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás  

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás keretén 
belül a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény végzi 

Hulladékgazdálkodás Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

Közétkeztetés 1 önállóan működő intézmény (Körömi Antall 
József Napközi Otthonos Óvoda konyháján 
keresztül) 

A feladatok ellátása 2013. évben problémamentes volt.  
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2013. március 31-ével megszűnt Köröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, és Köröm 
község 2013. április 1-jével csatlakozott a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. 
2013. január 1-jétől Köröm község a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda útján biztosítja az 
óvodai nevelést. 
2013. január 1-jétől az iskola működtetője és fenntartója az állam. 
A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, az önkormányzat legfőbb törekvése az volt, hogy a 
feladat finanszírozás alapú támogatás mellett kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosítson, és kiaknázza 
azokat a további lehetőségeket, amelyek megtakarításokat hoznak. Ezeken túl éljen a pályázatokban 
rejlő felhalmozási források feltárásával a finanszírozási megtakarítások érdekében. 

 
 
 
 

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK ALAKULÁSA 
 
Köröm  Község Önkormányzat 2013.évi bevételi előirányzata 383 640 e Ft eredeti előirányzatról az 
évközi módosítások során 356 724 e Ft-ra csökkent, a tényleges teljesítés 340 257 e Ft volt. 
 

Sor- 
szám Bevételi jogcím 2013. évi 

előirányzat 
2013. évi módosított 

előirányzat  
2013. évi 
teljesítés 

2013. évi 
teljesítés %-ban 

1 2 5       
1. Intézményi működési bevételek 3 248 5 948 8 224 138% 
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 195 657 219 797 229 980 105% 
3. Működési célú átvett pénzeszköz   0 0  
4. Közhatalmi bevételek 4 680 4 680 6 671 143% 
5. I. Működési bevételek (1+…+4) 203 585 230 425 244 875 106% 
6. Felhalmozási bevételek 0 0 0  
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   5 062 7 855 155% 
8.     Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0  
9. II. Felhalmozási bevételek (6+..8) 0 5 062 7 855 155% 

10. KÖLTSÉGVETÉSI  BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+9.) 203 585 235 487 252 730 107% 

11. Finanszírozási bevételek 180 055 121 237 87 328 72% 

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0  0  199   

13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 383 640 356 724 340 257 95% 

 
Az előirányzat változás főbb okai: 

- költségvetési támogatások, közfoglalkoztatottak foglalkoztatásának támogatása, komp 
felújításához felvett támogatás miatti növekedés, önálló hivatal megszűnése miatti csökkenés 

 
A 2013. évi bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 95 %-ban teljesültek.  
 

KIADÁSOK ALAKULÁSA 
 
 
Az Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzata 383 640e Ft, módosított előirányzat 356 724 eFt , 
tényleges kiadás 341 388 e Ft  
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Sor-
szám Kiadási jogcímek 2013. évi 

előirányzat 
2013. évi módosított 

előirányzat  
2013. évi 
teljesítés 

2013. évi 
teljesítés %-ban 

1 2 5       
1. Személyi  juttatások 78 088 67 918 73 720 109% 
2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 557 14 104 18 753 133% 
3. Dologi  és folyó kiadások 38 654 56 660 48 742 86% 
4. Egyéb működési célú kiadások 3 291 15 115 13 349 88% 
5. Ellátottak pénzbeli juttatások 80 434 87 367 77 235 88% 
6. I. Működési kiadások összesen (1.+…+5.) 217 024 241 164 231 799 96% 
7. Felújítások, beruházások  4 754 12 516 12 502 100% 
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások  0  0  0   
9. II. Felhalmozási kiadások (7.+8.) 4 754 12 516 12 502 100% 

10. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+9.) 221 778 253 680 244 301 96% 

11. Finanszírozási kiadások 161 862  103 044  87 328  85%  

12.     Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások     9 759   

13.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.) 383 640 356 724 341 388 96% 

 
 
 
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok: 
 

- jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőben kifizetésre kerültek 
- a Költségvetésben meghatározott létszámmal a feladatellátás biztosított volt 

 
 
Dologi és folyó kiadások: 
 
A feladatok ellátásához feltétlenül szükséges beszerzéseket és kiadásokat tartalmazza. 2013. évben a 
működés biztosított volt, a számlák kifizetése 30-60 napos késedelemmel történt meg.  
 
 
Átadott pénzeszközök: 
 

- Sajóhídvégi Közös Önkormányzati hivatal működéséhez hozzájárulás 
- Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő Társulás működéséhez hozzájárulás 
- BorsodvízZrt.-nek átadásra került a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra kapott támogatás 
 
 

Szociálpolitikai kiadások: 
 
Az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó támogatások, segélyek kifizetése 2013. évben időben 
megtörtént. 
 
Felhalmozási kiadások: 
 
Megvalósult beruházások, felújítások: 

- utak felújítása  
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0112 „Kisléptékű településfejlesztés Köröm községben” Európai Uniós 
program támogatásból 
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- komp felújítása 
- számítástechnikai eszközök (számítógép,laptop) beszerzése 

 
 
 

PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA 
 
A 2013. december 31-i záró pénzkészlet 17 062 e Ft volt.  A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 
összege 19 244e Ft volt. A módosított pénzmaradvány összege 19 244 e Ft lett, melyből 
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 19 244e Ft. 
 
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány tartalmazza : 

1. 6 819 e Ft szállítói kötelezettséget,  
2. Téli közfoglalkoztatásra kapott előleget 
3. 2013. december hóra járó segélyek önrészét,  
4. szociális célú tűzifa vásárlására kapott előleget, és a szociális célú tűzifa szállítási költségére 

elkülönített összeget 
VAGYON ALAKULÁSA 

 
Előzőév Tárgyév Változás M e g n e v e z é s 

eFt eFt %-a 
A. Befektetett eszközök 332 553 455 151 137% 
  I. Immateriális javak 0 0  
 II. Tárgyi eszközök 317 839 371 835 117% 
III. Befektetett pénzügyi eszközök 14 714 14 714 100% 
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetőleg 
vagyonkezelésbe vett eszközök 

0 68 602  

B. Forgóeszközök 34 951 40 506 116% 
    I. Készletek 121 155 128% 
 II. Követelések 15 075 11 968 79% 
III. Értékpapírok 0 0  
IV. Pénzeszközök 18 193 17 062 94% 
 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások  1 562 11 321 725% 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 367 504 495 657 135% 
D. Saját tőke 340 052 462 651 136% 
  I. Tartós tőke 202 348 202 348 100% 
 II. Tőkeváltozások 137 704 260 303 189% 
III. Értékelési tartalék 0 0  
E. Tartalékok  19 755 28 184 143% 
  I. Költségvetési tartalékok 19 755 28 184 143% 
II. Vállalkozási tartalékok 0 0  
F. Kötelezettségek  7 697 4 822 63% 
  I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0  
 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 7 697 4 623 60% 
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások  0 199  
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 367 504 495 657 135% 
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Az önkormányzat eszközeinek nagyságára és összetételének alakulására hatással volt: 
 

1. Köröm Község Önkorméányzat Polgármesteri Hivatala megszűnésével a Polgármesteri Hivatal 
könyveiben szereplő tételek a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal könyveibe kerültek. 

2. Az iskola fenntartója és működtetője az állam lett. Az ingyenes vagyonkezelésbe adott 
vagyonelemek átvezetésre kerültek az Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 
vagyonkezelésbe adott, illetőleg vagyonkezelésbe vett eszközök közé. 

3. A Viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 79.§ (1) bekezdése alapján a 
BorsodvízZrt. részéről a vagyon kiadás 2013. január 01-el megtörtént. A vagyon 132 394 e Ft 
összegben térítésmentes vagyonátruházással 10 önkormányzat közös tulajdonába került. Az 
önkormányzatok között a tényleges tulajdoni hányad aránya nem került meghatározásra, ezért 
Köröm Község Önkormányzat könyveiben a vagyonelem nem szerepel. 

  

 
RENDELET-TERVEZET 

 
KörömKözség ÖnkormányzatKépviselő-testületének 

…../2014. (….) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi zárszámadásról 

 
Köröm Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló  
zárszámadást 
a) 340 257 ezer Ft bevétellel, 
b) 341 388 ezer Ft kiadással, 
c)    19 244 ezer Ft  helyesbített pénzmaradvánnyal  
jóváhagyja. 
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 
a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 
3. § Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.   
4. § Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül 
megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el. 
5. §  (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.,és 7. 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
6. § (1) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek 
megfelelően hagyja jóvá. 
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7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2., 3. tájékoztató 
adatok tartalmazzák.  
(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjaiban meghatározott kimutatásokat a 4. tájékoztató adatok 
tartalmazzák. 
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. 
évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
 
9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Tóth Tibor Sinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                                jegyző 

 
 

2. számú melléklet 

ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. április 30-án tartandó ülésére  

 
2. napirendi ponthoz 

 
…./2014. 
 

Beszámoló a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
2013. évi gazdálkodásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Berzék-Sajóhídvég Községek Körjegyzősége 2012. december 31. napjával megszűnt, és 2013. január 
1-től megalakult Berzék és Sajóhídvég községek Képviselő-testületeinek megállapodása alapján a 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottjának döntése értelmében a közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozott 2013. 
április 1. napjától Köröm község. Új megállapodás jött létre a három település között, mely szerint a 
költségek viselése lakosságarányosan történt.  
2013. évben a feladatalapú finanszírozást mindhárom település megkapta, ebből teljesítette a közös 
önkormányzati hivatalt érintő befizetéseket. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCVI. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosított az 
önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a 
személyi és dologi kiadásokra nyújtott fedezetet. 
 
A költségvetés készítésénél az az elv érvényesült, hogy az állam által nyújtott támogatáson felül az 
önkormányzatoknak ne kelljen saját költségvetésükből a működéshez hozzájárulniuk. Ugyanakkor az e 
célra kapott állami támogatás teljes mértékben a hivatal működési kiadásainak felhasználásra kerüljön. 
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A 2013. évi gazdálkodás során fenti elv érvényesült, az önkormányzatokra – a feladatfinanszírozáson 
túl – többletterhet nem rótt a közös önkormányzati hivatal működésére befizetett összeg. 
 

FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 
 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal által ellátandó feladatok köre elsősorban Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak, másodsorban a szakmai-
ágazati törvények, rendeletek határozzák meg.  
 
A három település által alkotott közös önkormányzati hivatal 2013. április 1-től működik. A hivatal 
létszáma a megállapodásban foglaltak szerint alakult, összesen 12 fő köztisztviselő állt alkalmazásban 
2013. december 31-én. Köröm községben állandó 3 fő, októbertől 1 fő aljegyző, Sajóhídvég községben 
2 fő állandó, Berzék községben 1 fő állandó, 4 fő pedig Sajóhídvég-Berzék települések között felváltva 
végezte munkáját. A jegyző a megállapodás szerint két-két napot töltött Sajóhídvég és Berzék, 1 napot 
Köröm községben. 
2013. decemberében 1 fő köztisztviselő nyugállományba vonult, az álláshelyen alkalmazott 
munkavállaló már csak Sajóhídvégen végez munkát. 
A közös önkormányzati hivatal intézményt nem tart fenn. 
 

 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA 

 
A közös önkormányzati hivatal bevételeinek és kiadásainak, valamint a pénzmaradványának alakulását 
a csatolt táblázatok mutatják be. 
 
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok: 
 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőben kifizetésre kerültek. A teljesítés elmarad a 
módosított előirányzattól, mivel az aljegyzői állás – a tervezettől eltérően – csak októberben lett 
betöltve. 
Köröm községben 1 fő dolgozó munkaviszonyának megszüntetése létszámleépítés miatt történt. A 
részére felmentési időre járó bér, és végkielégítés összege pályázat útján kifizetésre került, az önerőt 
Köröm község biztosította, melyre fedezetet nyújtott a hivatal működésére kapott feladatfinanszírozás. 
 
Dologi és folyó kiadások: 
 
A feladatok ellátásához feltétlenül szükséges beszerzéseket és kiadásokat tartalmazza. A teljesítés itt is 
elmarad a tervezettől, illetve a módosított előirányzattól, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak. 
 
Felhalmozási kiadások: 
 
A közös önkormányzati hivatal felhalmozási kiadásai között a székhely településre vásárolt informatikai 
eszköz szerepel, a tervezett előirányzatnak megfelelően. 
 
Bevételek között szerepel 160 e Ft, mely a körjegyzőség pénzmaradványát takarja, valamint az 
intézményfinanszírozásra átadott 39.563 e Ft. 
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PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA 
 
A körjegyzőség megszűnését követően a települések egymás között elszámolása megtörtént. 
A pénzmaradvány kimutatást a csatolt melléklet tartalmazza. Eszerint a módosított pénzmaradvány 
2.711 e Ft, mely abból adódik, hogy a módosított előirányzat és a teljesítés között (aljegyző bére és 
járulékai miatt) megtakarítás volt. Fizikailag ez az összeg nincs a székhely önkormányzat számláján, 
mert mindig csak annyi hozzájárulást kért a közös hivatal működéséhez, amely ténylegesen felmerült. 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…./2014.(IV…..) határozata  
aSajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi gazdálkodását 39.723 e Ft bevétellel, 39.720 e Ft kiadással elfogadja a határozat 
mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint. 
 
Felelős: jegyző, gazdálkodási előadó 
Határidő: azonnal 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Köröm, 2014. április 22. 
 
 Tóth Tibor 
 polgármester 
 
 

3 . s z á m ú  m e l l é k l e t  

ELŐTERJESZTÉS 
Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. április 29-én 
tartandó ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya: Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési 
jelentés 2013. évről 
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Iktatószám: ……../2014. Melléklet:    1 db 

 

A napirend előterjesztője: Tóth Tibor polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Sinai Bertalanné jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belső ellenőrzés Miskolc Kistérség Többcélú Társulása keretében történő feladatellátása 
esetén az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésta Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Ellenőrzési Osztálya állította össze és küldte 
meg az érintett jegyző részére. A polgármester az éves ellenőrzési jelentést és éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést a zárszámadással egyidejűleg a képviselőtestület elé terjeszti 
a Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31). Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 56. § (8) bekezdése alapján.  
Az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a belső ellenőrzés adott évi 
tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az 
ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait 
tartalmazzák. A belső kontrollrendszer működése az ellenőrzési tapasztalatok, valamint a 
témában a jegyző által kitöltött kérdőív feldolgozása alapján került értékelésre. A jelentés 
tartalmára vonatkozó részletes előírásokat a Bkr. 48. §-a tartalmazza.  
 
A fentiek alapján készített éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az 1. 
melléklet tartalmazza.  
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t : 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az Éves ellenőrzési jelentés és 
az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2013. évről című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület az 1. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentéstmegtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. 
 

 
 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
   
Köröm,2014. április 29. 
 
 Tóth Tibor 
 polgármester 
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1. melléklet 
 

 
 
 
 

É V E S  E L L E NŐR Z É S I  É S  

 É V E S  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

 E L L E NŐR Z É S I  J E L E N T É S  

2 0 1 3 .  É V RŐL  

 
 

 

Köröm Község Önkormányzata és  

irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
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Vezetői összefoglaló 
Az önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó intézményeknél a belső ellenőrzési 
feladatokat a 22/2012. (IV.25.) Társulási Tanácsi határozattal felülvizsgált belső ellenőrzési 
feladat ellátásáról szóló Társulási Együttműködési Megállapodás alapján a Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása végzi. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a belső 
ellenőrzési vezető elkészítette a 2013. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves 
összefoglaló jelentést. 
 
A jelentés a Bkr. 48. §, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató 
alapján készült. 

A 2013. évtől belső ellenőrzési tevékenység központi költségvetési támogatása a Társulások 
vonatkozásában megszűnt, így a tevékenység ellátásának finanszírozására –
létszámcsökkentési döntéssel- a Társulás egy külön pénzügyi keretet hozott létre, amelyben 2 
fő belső ellenőr létszámhelyet engedélyezett. Az Mötv. szerint előírt feltételeknek is 
megfelelve a Társulás munkaszervezete megszűnt, a belső ellenőrzést ellátó dolgozók az 
átalakítást követően a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési 
Osztályára kerültek 2013. április 1-től. 
 
A Társulás belső ellenőrzése 2013. évben az önkormányzat képviselő-testülete által 
jóváhagyott ellenőrzési terv, valamint előzetes kockázatelemzés alapján végezte az 
ellenőrzéseket. A Társulás belső ellenőrzése szakmai tanácsadással is támogatta a jegyző 
munkáját. A belső ellenőrzés tekintetében 2013. évben a Bkr. 22. § értelmében a Társulásnál 
kijelölt személy a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátta. 
 
 
A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a belső ellenőrzési 
jelentésekben, amelyek hasznosulásáról az intézkedési tervekben megjelölt határidőt 
követően, a Bkr. 46.§-a alapján beszámolót kért az ellenőrzött szervezettől.  
A belső ellenőrzések nyilvántartását a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Ellenőrzési Osztálya végzi a Bkr. 22. § (2) b) pontja alapján. Az önkormányzat és 
költségvetési szervei tekintetében a Bkr. 14.§ (1) szerinti külső ellenőrzések nyilvántartásáról 
az önkormányzat hivatala gondoskodik. 
A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesült. 
A belső ellenőrzés kiemelten fontos területként kezelte és ennek megfelelően értékelte az 
ellenőrzött területen a belső kontrollok működését.  
 
A jegyző a Bkr.1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelte a belső kontrollrendszer 
minőségét.  
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A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA  
 

I.1/a Tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 
 

2013. évre a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása  Köröm  Község Önkormányzatára és 
intézményeire vonatkozóan összesen 1 vizsgálatot tervezett, és ebből 1 vizsgálatot végzett el.  

 
 

Az ellenőrzési tervben foglalt és a végrehajtott feladatok bemutatása: 
 

Település Intézmény tervezett ellenőrzés típusa végrehajtott ellenőrzés 
típusa 

revizori 
nap 

Köröm Önkormányzat utóellenőrzés utóellenőrzés 5 
 

Az ellenőrzés módszereként alkalmaztuk az ellenőrzés típusától függően a dokumentumok 
szúrópróbaszerű, vagy teljes átvizsgálását, illetve az adatok mintavételes eljárásban történő 
ellenőrzését. Utóellenőrzés során valamennyi korábbi intézkedési javaslatra tett intézkedés 
dokumentum, bizonylat színtű végrehajtását ellenőriztük. 

 
 

2013. évben terven felüli ellenőrzések indokoltsága : 
 

Nem volt terven felüli ellenőrzés.  
 
Tervtől való eltérés indokai: 

 
Nem volt. 
 

I.1/b Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések 
száma és rövid összefoglalása 
Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó 
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentéstétel nem történt.  

 

I.2/aA belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága 
 

A Társulás a 2013. évi belső ellenőrzési tervet a társult települések vonatkozásában a 
56/2012. (XII.20.) Társulási Tanácsi határozatával hagyta jóvá. A munkaszervezeten belüli 
belső ellenőrzési egység 4 fővel kezdte el a működését az első félévben, a megfelelő tárgyi 
feltételek mellett. Valamennyi munkatársrendelkez(ett)ik az államháztartásért felelős 
miniszter engedélyével, a belső ellenőrzési tevékenységre jogosult személyek 
nyilvántartásában szerepelnek. A kötelező továbbképzést valamennyi érintett munkatárs 
sikeresen teljesítette. 

A 2013. évtől belső ellenőrzési tevékenység központi költségvetési támogatása a Társulások 
vonatkozásában megszűnt, így a tevékenység ellátásának finanszírozására –
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létszámcsökkentési döntéssel- a Társulás egy külön pénzügyi keretet hozott létre, amelyben 2 
fő belső ellenőr létszámhelyet engedélyezett. Az Mötv. szerint előírt feltételeknek is 
megfelelve a Társulás munkaszervezete megszűnt, a belső ellenőrzést ellátó dolgozók az 
átalakítást követően a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési 
Osztályára kerültek 2013. április 1-től. 

 
A belső ellenőrzési egység személyi összetétele és kapacitása  2013. évben az alábbiak szerint 
alakult: 

Eredeti 
Terv(rev nap)

Ténylegesen 
felhasznált kapacitás
(rev nap)

Kapacitá
eltérés 
(rev.nap

Szihalmi T

Koncsol 
Á.
2013. 
03.31-ig

Bencze 
E.
2013. 
06.30-ig

Mitterpac
h Cs-né
2013. 
03.31-ig Összesen

Mszervezet belső ellenőrzés 60 60
Mszervezet vezetői 
tanácsadás 60 15 -
Mszervezet tartaléknap 44 0 -
Társulás belső ellenőrzés 405 290 -1
Társulás vezetői tanácsadás 120 79 -
Társulás tartaléknap 131 0 -1
Összesen 820 444 -3

1 főre jutó munkanap 249 249 83 125 83 540
1 főre jutó szabadság 34 34 11 17 11 74
1 főre jutó képzés 6 6 2 3 2 13
1 főre jutó betegség 4 4 1 2 1 9
1 főre j. revizori nap 205 205 68 103 68 444
4 főre jutó revizori nap 820 205 68 103 68 444

Év közben rendelkezésre álló  kapacitás (fő)

Belső ellenőri kapacitás kihasználás alakulása 2013.évben

*A 376 nap revizori nap csökkenés oka az évközi  létszámkapacitás csökkenés  
 

I.2/b A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének 
biztosítása 
A belső ellenőrzési egység dolgozói a Társulás székhelytelepülése Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői, a Jegyzői Kabineten belül működő Ellenőrzési 
Osztály dolgozói, közvetlen felettesük az Ellenőrzési osztály vezetője. 
A Bkr. 19.§ (1) foglaltakban meghatározott funkcionális függetlenség biztosított volt. 

 

I.2/c Összeférhetetlenségi esetek 
A Bkr. 20. §-a alapján azonosítható összeférhetetlenségi eset nem történt az ellenőrzési 
tevékenység során. 

 

I.2/d A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 
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A Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák 
korlátozások (pl: információ, dokumentumokba való betekintés, helyiségekbe történő belépés 
elutasítása, megakadályozása) -  

 

I.2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők bemutatása 
Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételeket a Társulás, Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala, illetve az önkormányzat/intézmények biztosították.  
A működéshez szükséges pénzügyi forrás a Társulás költségvetéséből származik. 

I.2/f Az ellenőrzések nyilvántartása 
 
A belső ellenőrzési vezető a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői 
kabinet Ellenőrzési Osztálya útján az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és 
gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr.  
50. §-ában felsoroltakat.  
A megállapodásban érintett szervezeti egységeknél végzett külső ellenőrzésekről a Bkr. 14. § 
(1) bekezdése alapján az ellenőrzött költségvetési szerv köteles nyilvántartást vezetni. 2013. 
évben nem volt külső ellenőrzés. 
 

I.2/g Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

A társulásba bevont önkormányzatoknál általános ellenőrzési tapasztalat alapján kockázati 
elemként értékeljük, ezért szükségesnek tartjuk felhívni valamennyi szervezet figyelmét, a: 

•  költségvetési támogatások igénylésének és elszámolásának rendszeres ellenőrzésére 

•  gazdálkodási feladatokat , különösen a 2013. évben létrejött közös hivatalok esetében a 
pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás jogszabályi előírások szerinti alkalmazására, 

•  belső kontrollok folyamatos felülvizsgálatára és használatára, Vezetői Irányítási Rendszer 
működtetésére.  

•  utóellenőrzések során végre nem hajtott - korábbi intézkedési tervben elfogadott – 
intézkedések végrehajtására, mivel ezeket jelentős kockázati tényezőként értékeli egy 
esetleges külső ellenőrzés. 

 

A megállapítások számának csökkentése érdekében továbbra is fontosnak tartjuk az 
önkormányzatokkal és intézményeikkel folytatott év közbeni folyamatos konzultációkat, a 
közös jogszabály-értelmezéseket, tanácsadási tevékenységet.  
 

I.3 A tanácsadó tevékenység bemutatása 
A belső ellenőrzési egység külön szóbeli felkérés alapján elsősorban a jogszabályváltozások 
folyamán szükséges szabályzat-módosítások és dokumentációk, nyilvántartások vezetésének 
ügyeiben adott tanácsadást. A tanácsadás egyrészt célirányosan a helyszíni vizsgálatkor az 
adott témakörben felmerült kérdések megválaszolásával, másrészt telefonon, emailben az 
önkormányzati gazdálkodást, illetve a közalkalmazottak jogállásáról és a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényekben foglaltak értelmezését és alkalmazását érintették. A külső 
ellenőrzések (pl.:Állami Számvevőszék) által kért adatszolgáltatásnál közreműködtünk. A 
belső ellenőrzési egység által adott véleményekben, javaslatokban a Költségvetési levelek 
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című szakmai folyóiratban, belügyminisztériumi feljegyzésekben szereplő állásfoglalásokat is 
felhasználta.   

II.1 A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján/belső 
kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és 
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 
 
II.1.1 JK- 15067-5./2013. iktatószámú MKTT belső ellenőrzési jelentés Köröm Község 
Önkormányzatának utóellenőrzéséről 

 
 
Az ellenőrzés célja:  

Annak értékelése, hogy a törvényi előírásokat betartva készült-e az elvégzett belső 
ellenőrzések megállapításaira irányuló intézkedési terv, illetve ezen intézkedések végrehajtása 
határidőre megtörtént-e. 

 

Az ellenőrzés összegző megállapításai:  

Jelen ellenőrzés során a 2012. évben végzett, JK-8425-4/2012. számú Köröm Önkormányzat 
gazdálkodási rendszerének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentésben megtett 
javaslataink végrehajtását, hasznosulását vizsgáltuk meg. 
Az előző ellenőrzésünk során feltárt újabb hiányosságok miatt több esetben ismételt 
intézkedésre tettünk javaslatot a gazdálkodás alábbi területeit érintve: 

• Üzemanyagelszámolás a vagyonmegőrzés, szabályszerű munkavégzés érdekében 

• Leltározás, mérlegszámlák teljeskörű alátámasztása a vagyonmegőrzés, a törvényi 
előírások betartása érdekében 

• Közérdekű adatok honlapon történő megjelenítése a „mulasztásos törvénysértés” 
elkerülése érdekében. 

• Vezetői számviteli információs rendszer működtetése a feltárt eltérések rendezése és a 
belső kontrollrendszer magasabb szintű működtetése érdekében. 

 
A kiválasztott adatok ellenőrzése során tett megállapítások kártérítési, felelősségre vonási 
eljárást, önellenőrzéssel helyesbítendő tételekre vonatkozó megállapításokat nem 
tartalmaznak.  
 

Intézkedési javaslatok: 

1. Vezessenek a traktor üzemanyag felhasználásáról a Szabályzat mellékletének megfelelő 
– a túlfogyasztás, illetve megtakarítás megállapítására alkalmas – kimutatást. 

2. Az Áhsz. 37. § (3) bekezdése szerinti leltározást - mennyiségi leltárfelvétellel - 
végezzék el, ezt követően biztosítsák az eszközök szervezetenkénti elkülönített 
nyilvántartását a főkönyvben az analitikával egyezően. 

3. A Kötelezettségvállalás nyilvántartását a jogszabályi előírások alapján végezzék. 

4. Mérlegszámlák alátámasztása érdekében végezzék el az alább felsorolt feladatokat: 
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• Adatkérés a tartós részesedések között kimutatott részvények, üzletrészek 
aktuális adatairól az év végi értékelési kötelezettség biztosítása érdekében 

• A számviteli politika alapján előírt értékvesztés főkönyvi elszámolása 

5.  Az önkormányzat honlapján tegyék közzé a közérdekű adatokat. 

6. Végezzék el a jogszabályban rögzített határidőre a költségvetési előirányzatok 
(rendezését) módosítását 

7. Működtessék a vezetői számviteli információs rendszert 

 

 II.2  A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 
A jegyző által kitöltött, a Társulás belső ellenőrzési egysége által feldolgozott kérdőív, 
valamint az elvégzett belső ellenőrzés (ek) alapján  a belső kontrollrendszer öt elemét - 
kontrollkörnyezet, kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és 
kommunikációs rendszer, valamint nyomon követési rendszer (monitoring) a csatolt 
2.mellékletben foglaltak alapján értékeltük. 
 

 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása( A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT 
MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA) 

III.1 Javasolt intézkedések felsorolása és azok státusza 
 
1. melléklet tartalmazza, határidőre végre nem hajtott intézkedés nem volt. 

III.2 Javaslatok hasznosulásának tapasztalatai 
 
A vizsgált önkormányzat/intézmények tevékenysége dokumentáltabbá vált, ezáltal 
ellenőrizhetőbb. Az önkormányzat/intézmények tevékenysége nyomon követhető, a vezetők 
számára pontosabb információk nyújthatóak. Átgondoltabb, racionálisabb gazdálkodás 
valósítható meg. További feladatok végrehajtása is egyszerűbbé, szervezettebbé, pontosabbá 
vált. A jogszabályi előírások kiemelten előtérbe kerültek, pontosabb végrehajtás valósult meg 
a gazdálkodás területén. 
A vizsgálat(ok) során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a jelentésekben, 
amelyek hasznosulásáról az intézkedési tervekben megjelölt határidőt követően a Bkr. 46. §-a 
alapján beszámolót kért, amelyet, mint ellenőrzött szervezet teljesítettünk. 
 
Az utóellenőrzés esetében minden jogszabály, különösen törvények be nem tartására 
vonatkozó belső ellenőrzési észrevétellel, javaslattal és az ellenőrzött intézkedésével egy 
későbbi külső ellenőrzés nem kívánt megállapításai előzhetőek meg. 
 
A hiányosságok konkrétan feltárásra, megnevezésre kerültek, így megszüntethetőek. 
Összességében az önkormányzat/ intézmények hasznosnak és építő jellegűnek ítélték a belső 
ellenőrzés elmúlt évi tevékenységét.  
 

 
                                                                                                       4.számú melléklet 
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ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. április 30-án tartandó ülésére  

 
4. napirendi ponthoz 

128-5/2014. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013. november elején lépett hatályba a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet, melyben szabályozásra 
került – többek között – a közszolgáltatás díja. A közszolgáltatás díját a rendelet 1. mellékletében 
meghatározottak szerint kell megfizetni, mely tartalmazta a szennyvízbegyűjtés, szállítás és egyéb 
költségek, valamint a szennyvíz elhelyezés díját. 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. § (4) bekezdése szerint a közszolgáltatás díja 
egytényezős vagy kéttényezős lehet. A közszolgáltatás díját legalább egyéves díjfizetési időszakra, 
általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. 
 
Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – 
tisztítási Programban részt vevő önkormányzatok esetében! 
Köröm község a 25/2002. (II.27) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt településekkel együtt 
szerepel a programban, ezért kötelező a kéttényezős díjtétel alkalmazása. A rendelet 2. melléklet 2. 
táblázatában található a település, mely szerint a kiépítési határidő 2010. december 31. volt. A 
szennyvíz-csatorna hálózat 10 település összefogásával határidőben elkészült. A kivitelezés azonban 
nem volt problémamentes. Ismert a képviselők előtt a „szennyvíz per”, melyet az önkormányzatok 
elveszítettek, és jelentős összegű hitelfelvételre kényszerültek. A konszolidáció keretében az állam 
2012. év végén átvállalta az önkormányzatok adósságát, mellyel nagy tehertől szabadult meg a 
település. 
Egy KEOP pályázatnak köszönhetően 2014-ben megkezdődik a szennyvíz-csatorna hálózat 
korszerűsítése, valamint a körömi szennyvízfogadó telep rekonstrukciója. Ennek eredményeképpen 
megszűnik a bűzhatás a településeken és egy felújított szennyvízfogadó készül majd el. 
 
A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, a számlázás, díjbeszedés, a 
környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetére, az  
ürítési díj az ártalmatlanítás céljából átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyiségétől, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségek fedezetére szolgál. 
 
A rendelet ugyan tartalmazta fentieket, de a szövegezése pontatlan, ezért szükséges a 9. § (1) 
bekezdés és a melléklet módosítása. A díjtételben – a szolgáltató által közölt költségelemzés alapján – 
a már elfogadott rendeletben szabályozottakhoz képest változás nincs. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
Köröm 2014. április 22. 
   Tóth Tibor 
 polgármester 

RENDELET-TERVEZET 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014. (…..) önkormányzati rendelete 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § 
(2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A 8/2013. (IX.4.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 9. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért e rendelet 1. mellékletében 
meghatározott kéttényezős – alapdíjból és ürítési díjból álló – közszolgáltatási díjat fizet.” 
 
2. § A  8/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet  1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
3.§ Ez a rendelet május 5-én lép hatályba és május 6-án hatályát veszti. 
 
 
Tóth Tibor                                                                                                            Sinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
1. melléklet a …/2014. (…...) önkormányzati rendelethez 
 
 

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

 
 
 

Alapdíj:                             16.200,- Ft/szállítás(minimum 6 m3)* 
 
Ürítési díj:                              768,- Ft/m3* 
 
 
 
* ÁFA-t nem tartalmaz 
 
 
 
 

Indoklás 
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a 2010. évi CXXX. tv. 18. § alapján 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2014. (…..) önkormányzati rendeletéhez 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Az elmúlt időszakban lezajlott jogszabályi változások miatt szükségessé vált a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása. 
 
A 2013. november 4-én hatályba lépett rendelet pontatlanul tartalmazta a közszolgáltatás díjára 
vonatkozó rendelkezést, valamint a díjat tartalmazó mellékeltet, ezért szükségessé vált annak 
módosítása. 
 
 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2014. (…...) önkormányzati rendelete 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 
A hulladékkezelési közszolgáltatások igénybe vétele a település lakói számára élhetőbb, tisztább 
környezetet biztosít. Ezáltal csökken a környezet terhelése, a környezeti ártalmak mérséklődnek. 
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
 
A közszolgáltatások kötelező jellege növeli a háztartások kiadásait, ugyanakkor összességében a 
hulladék elhelyezése gazdaságosabb, mintha arról a lakosságnak magának kellene gondoskodnia.  
A rendeletnek költségvetési hatása nincs. 
 
III. Várható környezeti hatások 
 
A folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás kötelező igénybevételével megelőzhető a folyékony 
hulladék illegális lerakása, illetve az ebből eredő káros környezeti hatások. 
 
IV. Várható egészségi következmények 
 
A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
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A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek az önkormányzat által kiválasztott közszolgáltatónál 
adottak. Az önkormányzatra ezek többlet terhet nem rónak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A rendelet módosítását a pontatlan megfogalmazás tette szükségessé. 

 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 
Nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt.            

 
 
 

                                                                                                                  5. számú melléklet 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. április 30-i ülésére 

 
5. napirendi ponthoz 

 
128-5/2014. 
 

Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről rendeletalkotás 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kt.tv.) 48. § 
(4) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a 
háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. 
 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 29. § 
(3) bekezdése szerint: „Az önkormányzatok részt vesznek a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a 
tűzvédelmi propagandában.” 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szabadtéri tüzek megelőzése 
tárgyában írt felhívásban a tavaszi szabadtéri tüzek időszakára való felkészülés, továbbá a tűzesetek 
megelőzése érdekében kéri az önkormányzatot, hogy amennyiben még nem rendelkezik, készítse el a 
tűzgyújtással kapcsolatos önkormányzati rendletét. 
Kéri továbbá a lakosság tájékoztatása érdekében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatóinak, 
hirdetményeinek helyben szokásos módon történő kihirdetését. 
 
Felhívja a figyelmet a szabadtéri tüzek megelőzésének fontosságára, a területek éghető anyagtól, 
száraz fűtől mentesen tartására, a helyi kezelésű utak környezetének tisztántartására, a 
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hulladékszállítás hiányosságai miatt keletkező tüzek következményeire, közmunkások alkalmazásával a 
területek megtisztítására. 
 
Ajánlást ad az önkormányzati rendeletek minimális követelményeit illetően. A rendeletek vizsgálata 
során a tűzvédelmi, tűzmegelőzési szakmai, tartalmi követelmények érvényre juttatása az elsődleges 
cél. 
 
A szabályozás településenként jelentősen eltérhet, mivel az önkormányzatok rendeletalkotási 
szabadsággal rendelkeznek, a normaszövegek megalkotásakor nem a konkrét megfogalmazásra, 
hanem a szabályozás tartalmára kell nagy hangsúlyt fektetni. 
 
Fenti szempontokat figyelembe véve elkészült Köröm község közigazgatási területére kiterjedő hatályú 
rendelettervezet, melyet elfogadásra javaslok. 
 
Köröm, 2014. április 15. 
  Tóth Tibor 
 polgármester 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2014. (…..) önkormányzati rendelete  

 
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmében általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. A rendelet célja és hatálya 
 

1. § (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó azon szabályok 
megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és 
betartható módon biztosítják. 

(2) A rendelet hatálya Köröm község közigazgatási területére terjed ki. 
(3) A rendelet hatálya minden terményszeres és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetre kiterjed. 
(4) A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed ki. 
 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

2. § (1) Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosítása nem kerülő 
növényi maradvány (lehullott falomb, fű, gyomnövények, nyesedék, emberi fogyasztásra alkalmatlan 
zöldség, gyümölcs, egyéb növényi maradvány, továbbiakban együtt: kerti hulladék). 

(2) Hasznosítás: kerti hulladék komposztálása. 
(3) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, 
haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak. 
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3. Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok 
 

3. § (1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladék komposztálása, 
hasznosítása javasolt. 

(2) Az ingatlantulajdonon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az 
ingatlantulajdonos vagy használó feladata. 

 
 

4. Az égetés szabályai 
 

4. § (1) Kerti hulladék nyílttéri égetése minden év február 1. és április 30., valamint szeptember 15. és 
november 30. közötti időszakban, vasár-és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 óra között 
engedélyezett. A határidők kezdő-és utolsó napján az égetés végezhető. 

(2) Kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni úgy, hogy az emberi 
egészséget és környezetet ne károsítsa. 

(3) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra 
veszélyt ne jelentsen. 

(4) Égetni csak nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető 
legkisebb zavarása mellett szabad. 

(5) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz kerti hulladék esetén szabad végezni, az égetés 
során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén a tüzel azonnal el kell oltani. 

(6) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, 
és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. 

(7) Az égetés során az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási eszközökről, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

 (8) Egyszerre nagyobb mennyiségű kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat 
tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óra időtartamig 
tarthat. 

(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak 
belocsolásáról vagy földréteggel történő lefedéséről. 

 
5. § (1) Tilos a kerti hulladék égetése a 4. § (1) bekezdésében meghatározott időszakon kívül, 

valamint párás, ködös, esős időben, illetőleg erős szél esetén. 
(2) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (műanyag, 

gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) nem égethető. 
(3) Közterületen kerti hulladék égetése tilos. 
(4) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 
(5) Tilos égetni kis-, közép-, és nagyfeszültség alatt lévő vezetékek és távközlési vezetékek alatt. 
(6) Kerti hulladék nem égethető a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. 
 
 

5. Szabadtéri tűzgyújtás szabályai 
 

6. § A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a jogszabályokban meghatározott 
tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet. 

 
 

6. Záró rendelkezés 
 

7. § Ez a rendelet május 5-én lép hatályba. 
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 Tóth Tibor                                                                                                     Sinai Bertalanné 
polgármester     jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indokolás 
a 2010. évi CXXX. tv. 18. § alapján 

 
Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (…..) önkormányzati rendelete  
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 

 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja 
lehetővé teszi a települési önkormányzatoknak, hogy helyi rendelet keretében szabályozzák az avar és 
kerti hulladékok égetését.  
 
A rendelet tartalmazza a község közigazgatási területén az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
helyi szabályokat, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítja, ezzel 
elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának 
csökkentését. 
 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2014. (…..) önkormányzati rendelete  

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 
 
 
I. Várható társadalmi hatások 
A rendelet segíti a lakosság környezettudatos szemléletének kialakulását. Önkormányzati rendelettel 
csökkenthető a lakosok között az égetés, a füst miatt előforduló konfliktus.  
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
Jelentősebb gazdasági hatása nincs, a kertgazdálkodás költségeit kismértékben csökkentheti. Az 
önkormányzat költségvetését közvetlenül nem érinti. 
 
III. Várható környezeti hatások 
A levegőtisztaság, valamint az egészségügyi következmények kismértékű javulása várható. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
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A rendelet-tervezet nem eredményez adminisztratív többletterhet. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A település életében gyakori volt az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése. Falusias környezetben a 
teljes tiltás nem lehetséges, teljes engedélyezés nem célszerű, ezért szükségessé vált a rendelet 
megalkotása. A jogszabály megalkotásával előre kiszámítható, rendezett körülmények között folyhat az 
avar és kerti hulladék nyíltéri égetése.  
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
Nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt.            

 

 
 
 

6. számú melléklet 

ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. április 30-án tartandó ülésére  

 
6. napirendi ponthoz 

 
128-5/2014. 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) a köztisztviselők 
részére adható illetménykiegészítés mértékét önkormányzatok esetében az alábbiak szerint 
szabályozza: 
„234. § (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke aköztisztviselő 
alapilletményének 
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnállegfeljebb 40%-a, 
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a, 
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a. 
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg 
egységesen valamennyi középiskolai végzettségűköztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%. 
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is 
megállapíthatóak.” 
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A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei 2013. 
április végén – az új szervezeti változásoknak megfelelően – elfogadták a köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló rendeletet, mely 2013. december 31. napján hatályát vesztette. 
 
Fentiekből kiderül, hogy az önkormányzatok az illetménykiegészítését mértékét a tárgyévre 
vonatkozóan állapíthatják meg. 
 
Javaslom, hogy 2014. évben ne változzon a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke, 
maradjon továbbra is egységesen (mind a felsőfokú, mind a középfokú végzettségűeket érintően) 10 %. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete az elıterjesztést tárgyalja meg, a rendelet-tervezetet fogadja el. 
 
 
Köröm, 2014. április 22. 
 
                                                                                                                        Tóth Tibor 
polgármester 
 
 
 
 

RENDELET-TERVEZET 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2014. (……) önkormányzati rendelete  

 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. (3) – (4) bekezdésébenés 237. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
 
1. § A rendelet hatálya a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselőkre terjed ki. 
 
2. § (1) A Képviselő-testület a felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 
illetménykiegészítést állapít meg. 
 
(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2014. évben egységesen az alapilletmény 10 %-a. 
 
3. §  (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
  Tóth Tibor                                                                                                         Sinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                                   jegyző 
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Indoklás 

 
a 2010. évi CXXX. tv. 18. § alapján 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
Illetménykiegészítéséről szóló …./2014. (….) rendelethez 

 
 
 
 
A rendelet megalkotását Berzék, Köröm és Sajóhídvég községek önkormányzatai által kötött 
megállapodásban foglaltak tették indokolttá.  
 
A 2013. évben rendeletben megállapított illetménykiegészítés december 31-én hatályát vesztette, ezért 
vált szükségessé 2014. évben új rendelet megalkotása az illetménykiegészítésről. 
 
 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2014. (…...) önkormányzati rendelete 

 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről 

 
 
 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 
2012. március 1-től a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ad felhatalmazást a 
tárgykörben rendeletalkotásra, az új törvényi szabályozás szerint az illetménykiegészítést csak 
tárgyévre lehet megállapítani.  
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
 
A Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítése az előző évihez 
képest nem változik, a feladatalapú támogatás fedezetet nyújt a kiadásokra. 
 
III. Várható környezeti hatások 
 
Nem releváns. 
 
IV. Várható egészségi következmények 
 
A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 
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V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
Nem releváns. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseire figyelemmel szükséges a 
rendeleti szintű szabályozás az illetménykiegészítések meghatározásának és egységesítésének 
vonatkozásában. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 
Nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt             
 
 
 

melléklet a 7. napirendi ponthoz 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…./2014.(IV.30.) határozata  
a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat        
                 2014. évi közbeszerzési terve 

 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 

  CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend

  Tervezett 
eljárási 

típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja vagy 

a szerződés 
időtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 

tájékoztató 
közzétételére? 

 I. Árubeszerzés           

- - - - - - - 

 II. Építési 
beruházás 

          

ÉMOP-4.1.1/A-
12-2013-0058 
jelű „ 
Egészségügyi 
Alapellátás 
Fejlesztése 
Köröm 
Községben” 

 

45000000-
7 

nemzeti Kbt. 
122/A §  

2014. március 2014. május nem 

 III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 
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- - - - - - - 

IV. Építési 
koncesszió       

- - - - - - - 
 
 

V. Szolgáltatási 
koncesszió       

            - -               -                 -                     -                  - 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 
 

melléklet a 8. napirendhez 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Köröm  Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. április 30-i ülésére   
 

8. napirendi ponthoz 
 
 
128-4/2014. 
 

Óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározása 
 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) b) bekezdése 
értelmében a fenntartódönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi 
időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 
 
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet 
több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
Az Nkt. 49. § (1)-(2) bekezdése előírja, hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az 
óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A 
gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol 
szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a 
felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, 
az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 
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A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának 
rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében 
lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) előírja, hogy a fenntartó az óvodai beiratkozás idejét a 
határidőt megelőzően legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni. 
 
Az Nkt. 83. § (2) bekezdése b) pontja szerint a fenntartó alapján a fenntartó dönt az óvodába történő 
jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási 
idejének meghatározásáról. 
 
Az óvodai beiratkozásra a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint a tárgyév április 20-a és május 20-a 
között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 
összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt vagy 
hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint a közlemény vagy hirdetmény közzétételét 
kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos 
módon. 
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, 
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, 
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az 

alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről, 
g) az óvoda felvételi körzetéről 

szóló tájékoztatást, 
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a 

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint 
i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 

 
Az óvodában indítható csoportszám az alapító okiratban került meghatározásra, ettől jelenleg nem 
indokolt az eltérés.  
 
A következő nevelési év óvodai csoportjának indításának előkészítése a települési népesség-
nyilvántartás, valamint az óvodai gyermeknyilvántartás adatain alapul. 
 
A 2014/2015. nevelési évre szóló beíratási felhívásokat a jegyző teszi közzé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására.  
    
Köröm, 2014. március 20.  
 
                                Tóth Tibor 
        polgármester 
 
Döntési javaslat: 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
…/2014.(IV.30.) határozata 
az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról 

Köröm Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Körömi Antall József Napköziotthonos Óvoda 
2014/2015-ös nevelési évére vonatkozóan az intézményben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben előírtakat az alábbiakban határozza meg: 

1. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Köröm község közigazgatási területe. 

2. Az indítható óvodai csoportok száma: Alapító Okiratban foglaltak szerint. 

3. Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen 
szóban közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés 
alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi 
nyilvántartásba. 

4. Az óvodai jelentkezés időpontja:  
2014. május 5-én (hétfő)  8.00-15.00 óráig 
2014. május 6--én (kedd)  8.00-15.00 óráig 

                                     2013. május 7-án (szerda)                       8.00-15.00 óráig 

5. Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig naponta 07-16.30-ig 
 
A képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014/2015. nevelési évre szóló óvodai beíratási felhívást a 
helyben szokásos módon tegye közzé.  

Határidő: azonnal, illetve a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az óvodai beiratkozás 
időpontjának nyilvánosságra hozására a jogszabályban foglaltak szerint 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 


