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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: 5/2014. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületének2014. június 26-án14,00 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 
Üveges Béla 

Polgármester 
Alpolgármester 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 
Önkormányzati képviselő 

 
Tanácskozási joggal részt vesz: Sinai Bertalanné jegyző helyett és megbízásából 
                                                                 Soltész Balázs aljegyző 
 
Meghívottak:                                           Vadászi Sándor RNÖ elnöke 
      
Nem volt jelen az ülésen:   
 Vadászi Sándor RNÖ elnöke 
Fekete Tibor önkormányzati képviselő 
 
 
Tóth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) 
képviselő-testületi tag közül 6 (hat) képviselő jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitotta.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Üveges Béla  ésNagy Istvánképviselőket jelölte ki.     
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. A képviselők 6 igen szavazattal a javasolt 
napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak szerint elfogadták: 
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Napirendi pontok: 
 

1. Körömi Agglomerációs Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: polgármester 

             Írásbeli előterjesztés 
 

2. Beszámoló a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájárólElőterjesztő: 
jegyző 

      Írásbeli előterjesztés 
 

3. Eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 

Írásbeli előterjesztés 
 
4. Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 

 
 

5. Javaslat a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának 
módosítására 

Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 

 
6. Egyéb indítványok, javaslatok 

 
 
 
 
 
1. Napirend tárgyalása 
 

Körömi Agglomerációs Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 

az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi 
 
 
Tóth Tibor polgármester: Tájékoztatta a képviselő testület. Elfogadásra javasolta az írásbeli 
előterjesztést. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2014.(VI.26.) határozata  
A Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
Köröm község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
A VII/2 pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet 
kell készíteni, amelyre az Önkormányzat képviselő- testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Társulás elnöke és a jegyző írja alá”. 
 
A XVII. Záró rendelkezés második bekezdésének harmadik mondata az alábbiak szerint módosul: 
„Amennyiben az egyeztetés 60 napon belül nem vezet eredményre, jogviták elbírálására a Miskolci 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
2. Napirend tárgyalása 
 
 

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

 
 
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: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2014. (VI.26.) határozata 
aSajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 
évi szakmai beszámolóját megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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3. Napirend tárgyalása 
 
 Eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester: Tájékoztatta a képviselő testület. Elfogadásra javasolta az írásbeli 
előterjesztést. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 
 
 

 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
24/2014.(VI.26.) határozata  
eseti közbeszerzési szabályzat elfogadásáról 
 

A képviselő-testület az eseti közbeszerzési szabályzatot a 3. sz. melléklet szerint 
elfogadta. A 3. sz. melléklet a határozat részét képezi. 

 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 
 
4. Napirend tárgyalása 
 
 

Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi 

 
 

Tóth Tibor polgármester: 
 
A benyújtott előterjesztés szerint elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
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Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
25/2014.(VI.26.) határozata  
közbeszerzési terv módosításáról 
 

A képviselő-testület a közbeszerzési terv módosítását a 4. sz. melléklet szerint 
elfogadta. A 4. sz. melléklet a határozat részét képezi. 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

4. Melléklet 
Közbeszerzési terv 

 

Az ajánlatkérő 
szervezet 

megnevezése 

A szerződéshez 
rendelt elnevezés 

A beszerzés 
tárgya 

Becsült érték 
(bruttó, Ft) 

Az alkalmazott 
eljárásrend* 

A közbeszerzési 
eljárás fajtája 

A 
hirdetmény/ATF 
megjelenésének/

kiküldésének 
tervezett 
időpontja 

Az alkalmazott 
bírálati szempont 

Ré
t

Köröm Község 
Önkormányzata 

szállítói szerződés a 
„Térfigyelő 

Kamera Rendszer 
Kiépítése Köröm 

Községben” 
projekt keretében 

árubeszerzés 9.000.000  

Kbt Harmadik 
Rész, Nemzeti 

eljárásrend. 
A becsült érték 
nem éri el a 25 

MFt-ot. 

122§. 7. bek. a) 
pont szerinti 
hirdetmény 

közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

2014 II. negyedév 
legalacsonyabb 

összegű 
ellenszolgáltatás 

20

 
 

* Indokolás: (különösen a becsült értékre, egybeszámítási szabályokra hivatkozással, és arra, hogy a projektet érintő közbeszerzési eljárásbanmás, projektet nem érintő 
beszerzésre sor kerül 
 
 
Köröm, ……………………………….. 
 
 
 
cégszerű aláírás 
 

 
 
 
5. Napirend tárgyalása 
 
 

Javaslat a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosítására 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi 

 
 
Tóth Tibor polgármester: 
 
A benyújtott előterjesztés szerint elfogadásra javasolta a határozati javaslatokat. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
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Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
26/2014.(VI.26.) határozata  
A Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának 
módosításáról 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körömi Antall József Napközi 
Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja és 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: 2015. január 1. 
 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
A Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának Köröm Község Önkormányzata által 
2013. január 16. napján kiadott 2/2013. (I.16.) számú határozatával kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése 
szerint tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat kormányzati funkcióinak felsorolása helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Kormányzati funkció:  
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai” 
 
A közfeladat ellátásával és jogutódlással kapcsolatos rendelkezések: 
A módosítás oka: 
A közfeladat más szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 
 
A közfeladat jövőbeni ellátása: 
A közfeladatot a jövőben fenntartó önkormányzat közvetlenül kívánja ellátni. 
A feladattal érintett munkavállalók közalkalmazotti jogviszonya változatlan hagyásával átkerülnek Köröm 
Község Önkormányzat munkáltatói joga alá. 
 
Kötelezettség vállalás rendje: 
A Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda vezetője az átadásra kerülő feladatok ellátásában 
2014. december 31-ig vállalt kötelezettséget. 
 
A 2013. január 16-án kiadott alapító okirat záradék helyébe az alábbi szöveg lép.  
 
Záradék: 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzése lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 
Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 2013. január 16-án kelt 2/2013. (I.16.) számú egységes 
szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.  
 
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzése lép hatályba. 
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Az alapító okiratot módosító okiratot Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2014.(VI.26.) 
számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Köröm, 2014. június 26. 
 

  Tóth Tibor 
polgármester 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
27/2014.(VI.26.) határozata  
A Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának egységes 
szerkezetben történő elfogadásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körömi Antall József Napközi 
Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítását egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint jóváhagyja és elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: 2015. január 1. 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. korm. 
rendelet (1)-(2) bekezdései valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 
alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv 
 
Megnevezése:Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 
 
Székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11/a. 
 
Telephelyei:- 
 
Jogelődjének megnevezése székhelye: IV. Béla Általános Iskola és Óvoda  

   3577 Köröm Kossuth u. 44. 
 
Közfeladata: 
 
Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 
nevelés a gyermek neveléshez szükséges, a teljes óvodai élete magában foglaló foglalkozások keretén 
belül folyik. Az óvoda a gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is. Nemzeti, etnikai, kisebbségi óvodai nevelés (roma kisebbségi nevelés magyar nyelven), 
képesség-kibontakoztató, integrációs óvodai fejlesztő programok végrehajtása. A többi gyermekkel 
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: 
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- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek nevelése, ellátása, aki 
különleges bánásmódot igényel, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 
nevelési igényűnek. 

 
Szakmai alaptevékenysége: 
 

- Az óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja – a vonatkozó jogszabályok szerint – a 
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat. Az intézményben az óvodai nevelés 
keretében a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó nevelő 
tevékenységet végeznek. 

- a 3-7 éves (illetve szakértői vélemény alapján 8 éves korig) gyermekek óvodai nevelése, 
szellemi és testi fejlődésének biztosítása, iskolaérettségre való felkészítés; 

- óvodai nevelés integrációs és képesség-kibontakoztató program alapján; 
- hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, társadalmi beilleszkedését segítő foglalkozások 

megtartása; 
- nemzetiségi kisebbséghez tartozó gyermekek és tanulók felzárkóztató oktatása külön helyi 

program alapján; 
- beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók illetve a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdők részére foglalkozások megszervezése; 

- tehetséggondozás; 
- Szülői Szervezet; 
- pályázatok; 

 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
Alaptevékenységi besorolás: 
 
Államháztartási szakágazat:     851020   Óvodai nevelés 
 
Kormányzati funkció: 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 20. § (1) a) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 7. §. (1) a) pontja szerint óvoda. Az intézmény önálló jogi személy.  
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 
Illetékessége, működési köre: 
Az intézmény Köröm község területéről, illetve szabad férőhely esetén a környező településekről fogad 
gyerekeket.  
 
Irányító szerv neve, székhelye: Köröm Község Önkormányzata 
3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 
 
Alapító neve és székhelye: Köröm Község Önkormányzata 
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3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 
 
Fenntartó neve és székhelye: Köröm Község Önkormányzata  
3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 
 
Vezetőinek megbízási rendje:  
 

- Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a Köröm Községi Önkormányzatának 
jegyzője köteles elvégezni. 

- A pályázati felhívást a www.kszk.gov.hu weblapon kell közzétenni. 
- az intézményvezetői megbízást Köröm Községi Önkormányzat Képviselő-testülete adja. / A 

megbízással kapcsolatban a döntés előtt ki kell kérni a közoktatási törvényben és a nemzeti 
köznevelési törvényben meghatározottak véleményét/. 

- A megbízás 5 évre szól. 
 
Foglalkoztatási jogviszonyok:  közalkalmazotti jogviszonyok 
 
Az intézmény típusa: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 20. § (1) a) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 7. §. (1) a) pontja szerint óvoda. Az intézmény önálló jogi személy.  
 
Maximális gyermek létszám: 105 fő 
 
A feladat ellátást szolgáló vagyon:  

- az intézmény elhelyezésére szolgáló épület, helyiségek; 
- az intézmény részére leltár szerint használatra átadott eszközök. 

 
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: 
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság, valamint az intézmény működése során keletkező 
vagyontárgyak esetében elsősorban az alapítót illeti meg. Az intézményvezetőnek az egyes 
vagyontárgyak tekintetében az értékesítési, bérbeadási jogosultságait a község önkormányzatának 
vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendeletei határozzák meg. 
 
Záradék: 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzése lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 
Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 2013. január 16-án kelt 2/2013. (I.16.) számú egységes 
szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.  
 
Az alapító okiratot Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014.(VI.26.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Köröm, 2014. június 26. 
 
 
 

 Tóth Tibor 
polgármester 

Tóth Tibor polgármester: 
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A benyújtott előterjesztés szerint elfogadásra javasolta a rendelet tervezetet. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 
 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2014.(IV.15.) rendelete módosításáról 
 
 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. (1) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § A rendelet az alábbi, 1. sz. melléklettel egészül ki. 
 

1. sz. melléklet: 
 

Köröm Község Önkormányzata által ellátott feladatok kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
Kormányzati funkció: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 

 
2. § A rendeletben foglalt feladatok végrehajtása a Magyar Államkincstár Törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetését követően kezdhetők meg. 
 

3. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

 
 
  Tóth Tibor         Sinai Bertalanné 
polgármester          jegyző 
 
 
 
 
6. Napirend tárgyalása 
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Egyéb indítványok, javaslatok 

 
 
 
Tóth Tibor polgármester: 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a ravatalozó előtető szerkezetét az Önkormányzat 
megcsináltatja pályázati pénzből, illetve az előtte lévő részen is átalakításokat végez. Ehhez kéri a 
testületi tagok véleményét. 
 
Nagy István Mihály képviselő:  
Javasolta, hogy az önkormányzat végezzen előzetes közvélemény kutatást a ravatalozó felújításával 
kapcsolatban. Elmondta a véleményét arról, hogyan kellene szerinte az előtetőt megépíteni. 
 
Tóth Tibor polgármester: 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a Rákóczi-nap előkészületeiről. 
Továbbá szóba került Körömben a patkányirtás témaköre is. 
A Képviselő-testület tagjai veszélyesnek gondolták, ha az irtást központilag végzik, mivel a kihelyezett 
mérgek veszélyt jelenthetnek a községben élő kiskorú gyerekek egészségére. Nincs lehetőség a 
kihelyezett szerek, mérgek biztonságos elhelyezésére. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a polgármester a nyílt ülést 16óra 06 perckor bezárta. 
 
 
Köröm, 2014. június26. 
 
 
 
 

 Tóth Tibor     Sinai Bertalanné  
polgármester   jegyző helyett és megbízásából  
 
 

Soltész Balázs 
aljegyző 

 
 

 
 

Hitelesítők: 
 

Üveges Béla     Nagy István 
képviselő     képviselő 
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1. sz. melléklet 

ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. június 26-án tartandó ülésére  

 
1. napirendi ponthoz 

 
……../2014. 
 

Körömi Agglomerációs Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi és 
Felügyeleti Főosztályának kezdeményezésére került sor az alábbiak szerint: 
 

- Egyrészt a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében 
a társulás működésére a képviselő-testületek működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni, ezért a jegyzőkönyv aláírására a társulás elnöke és a jegyző jogosult. Emiatt 
módosítani kell a VII/2. alpont utolsó bekezdését. 

- Másrészt a XVII. Záró rendelkezés  utolsó mondata tévesen, a jogviták eldöntésekor eljáró 
szervként a Miskolci Járásbíróságot jelölte meg, helyesen a Miskolci Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság jár el. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy fent leírtak alapján a Társulási Megállapodás módosítását 
elfogadni szíveskedjenek. 
 

Döntési javaslat 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2014.(….) határozata  
A Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
Köröm község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 
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A VII/2 pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet 
kell készíteni, amelyre az Önkormányzat képviselő- testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Társulás elnöke és a jegyző írja alá”. 
 
A XVII. Záró rendelkezés második bekezdésének harmadik mondata az alábbiak szerint módosul: 
„Amennyiben az egyeztetés 60 napon belül nem vezet eredményre, jogviták elbírálására a Miskolci 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Köröm, 2014. június 20. 

 
 
 
 Tóth Tibor 
  polgármester 
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2. sz. melléklet 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. június 26-án tartandó ülésére  

 
2. napirendi ponthoz 

 
……../2014. 
 
 

Beszámoló a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja 
szerint: „A jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.” Az elmúlt évben 
munkáról az alábbiakban kívánok számot adni. 
 
Humán erőforrás alakulása 
 
2013. a változások éve volt: 

- Január 1-jétől a Járási Hivatal 4 fő köztisztviselőt vett át állományunkból. 
- A berzéki székhelyű körjegyzőséget felváltotta a sajóhídvégi székelyű Közös Önkormányzati 

Hivatal, mely munkáját összesen 8 fő köztisztviselővel végezte. A dolgozók közül négyen (2 fő 
szociális, 1 fő adó, 1 fő humánerőforrás-informatika) felváltva végeztek munkát a székhely, és a 
kirendeltség hivatala között. 

- 2013. április 1-jétől a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kijelölő döntése 
értelmében Köröm község csatlakozott a közös önkormányzati hivatalhoz. A Hivatal létszáma 
12 főre emelkedett, mely június 1-től visszacsökkent 11 főre, egy körömi köztisztviselő 
munkaviszonyának felmentéssel történő megszűnése miatt. (A felmentési időre járó bér, 
valamint a végkielégítés pályázati forrásból került kifizetésre.) 

- A három önkormányzat megállapodása értelmében aljegyzői pályázatot írtunk ki, mely csak a 
harmadik fordulóban járt eredménnyel. Az aljegyző állandó jelleggel Köröm községben végez 
munkát 2013. októberétől. 

- A berzéki kirendeltség hivatalából 1 fő köztisztviselő munkaviszonya nyugdíjazás miatt 
megszűnt decemberben, feladatát fiatal kolléganő vette át, aki már csak Sajóhídvégen végez 
munkát. 

- 2014. áprilisától munkaviszonyba állt Sajóhídvégen az adóügyi előadó, így mindhárom 
településen 4-4 fő végez helyben munkát, csak a jegyző utazik a települések között. (Köröm 
község polgármesterével történt egyeztetést követően 2014. februárjától csak Berzék és 
Sajóhídvég községek között.) 

 
Mára már stabilizálódott a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma, minden településen 
folyamatosan biztosított a feladatok ellátása, az ügyfélfogadás. 
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Az elmúlt év feszültségben telt a munkatársak számára (feladat- és hatáskörök változása, új rendszer 
kialakítása, átvariált munkakörök, munkateher növekedése), de az ebből adódó stressz helyzetet 
viszonylag jól kezelték a kollégák. Az év közben jelentkező napi feladatok mellet megterhelést jelentett 
az iskolák átadása, az óvodák önállóvá válása, az átalakítások miatti állandó jelentések, az új 
munkatársak betanulása, a közös hivatali szellem kialakítása. Az állományban lévő köztisztviselők 
lelkiismeretesen helytállnak, de leterheltségük nagy.  
Jelenleg a személyi állományból 1 fő folytat felső fokú tanulmányokat. Mindegyik köztisztviselő 
rendelkezik a munkavégzéshez szükséges – jogszabályban előírt – képesítéssel. 
 
A megváltozott jogszabályi környezet, az – esetenként – kapkodó jogalkotás, az azonnali határidős 
jelentések és adatszolgáltatások, az ügyfelek szociális helyzetéből adódó feszültség, a romló 
jövedelmek, az igazgatásra fordítható szűkös források miatt a munkakörülmények egyre nehezebbé 
válnak a munkatársak számára. A köztisztviselők ennek ellenére legjobb tudásuk szerint, sokszor 
szabadidejük feláldozásával, jó közszolga módjára igyekeznek elvégezni munkájukat. 
 
Tárgyi eszköz ellátottság 
 
A hivatal tárgyi eszköz ellátottsága, infrastruktúrája az ellátandó feladatokhoz mérten megfelelő. Új 
beszerzésre (1 db számítógép) csak a székhelyen került sor. 
A számítástechnikai eszközös sajnos egyre jobban amortizálódnak, a modern technika fejlődésével 
elavulttá válnak. Ezeket pályázati lehetőség hiányában kicserélni nem tudjuk. 
Igyekeztünk egységesíteni a székhely és kirendeltség településein használt szoftvereket, melyre – 
forrás hiányában –  csak 2014. januárjától került sor (elektronikus iktatás, „EPER” pénzügyi szoftver, 
„TAKARNET” stb.). 
 
 

Feladat- és hatáskörök 
 

Az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok  
 
A képviselő-testületi, bizottsági ülések előkészítésével, a rendelettervezetek és előterjesztések 
elkészítésével kapcsolatos feladatokat Berzék-Sajóhídvég vonatkozásában a jegyző, Köröm 
vonatkozásában az aljegyző készíti. Szintén az ő feladatuk a jegyzőkönyvek határidőben történő 
elkészítése, illetve 2013. évben papír alapon, 2014-től elektronikus úton történő továbbítása a 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya részére. 
 
 
Ügyiratkezelés (iktatás, irattározás, postázás) 
 
Az ügyiratkezelést mindhárom településen kapcsolt munkakörben végzik az ügyintézők. 2013. 
december 31-ig Berzék és Sajóhídvég községekben papír alapú iktatókönyvben, Köröm községben 
elektronikusan történt az iktatás. 2014. január 1-től mindhárom településen egységesen, elektronikus 
iktatás folyik. 
 
Népesség-nyilvántartás 

 
Lakcímváltozást a bejelentéskor rögzítjük, és elektronikusan juttatjuk el a központi nyilvántartóhoz. A 
lakcímkártyát továbbra is Felsőzsolca Város Okmányirodája készíti el és küldi meg az adott településre 
kézbesítés céljából. A népesség-nyilvántartás két formában, manuális kartonos rendszerben, illetve egy 
gépi nyilvántartás, a „helyi vizául regiszter” rendszer formájában történik, mely 2011. évtől már nem 
ingyenesen biztosított szolgáltatás a hivatal részére.  
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A népesség-nyilvántartás egyik fontos eleme az adatvédelem, melyet a nyilvántartást kezelő ügyintézők 
a jogszabályok alapján kezelnek. A nyilvántartásból adatot kiadni kizárólag ezen jogszabályok 
figyelembevételével van lehetőség.  
 
Anyakönyvi igazgatás 
 
Az anyakönyvi események regisztrálása, az anyakönyvek és anyakönyvi kivonatok nyilvántartása, az 
anyakönyvi okiratok előállítása az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszerben (továbbiakban: ASZA) 
történik. Az ASZA rendszer szolgáltatásait csak olyan felhasználó veheti igénybe, aki rendelkezik az 
ehhez szükséges felhasználói jogosultsággal, azonosító kártyával. Anyakönyvezés az események 
(születés, házasság, halál) helye szerint történik.  
Az anyakönyvi szakvizsgával rendelkező kollégák jogosultsága nyugdíjazás, vagy a járási hivatal 
állományába történő átvétel miatt megszűnt. Jelenleg csak a jegyző és az aljegyző rendelkezik az 
anyakönyvezéshez szükséges jogosultsággal mindhárom településre vonatkozóan, mely jelentős 
többletterhet ró a vezetőkre. 2014. évben várhatóan indítanak anyakönyvi szakvizsgára felkészítő 
tanfolyamot, melyre legalább 2 fő köztisztviselő beiskolázása indokolt. 
 
Hagyatéki ügyintézés 
 
Hagyatéki ügyintézés során az elhalt állandó lakóhelye szerint illetékes önkormányzat hivatalában 
folytatják le a hagyatéki leletár felvételére irányuló eljárást. Az elkészített hagyatéki leltárokat adó- és 
értékbizonyítvánnyal együtt az illetékes közjegyzőhöz továbbítjuk.  
 
Birtokvédelem 
 
Birtokvédelmi ügyek jegyzői feladatkörben kerülnek intézésre. 2012. évben birtokvédelmi eljárás nem 
indult. A hatályos jogszabályok pontosan meghatározzák az eljárás indításának feltételeit. A bizonyítási 
kötelezettség – melyet a bírósági eljárás mintájára alakítottak át – a birtokvédelmet kérő feladata, a 
hivatal tulajdonképpen közvetítő szerepet tölt be a felek között, majd a rendelkezésre álló adatok 
alapján dönt. A jegyzői eljárás célja a gyors érdemi döntés a birtoklás tényén. 
 
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 
 
A gyámügyi igazgatás 2013-tól a járási gyámhivatalok feladat-és hatáskörébe került át.  
 
Szociális igazgatás 
 
Az aktív korúak ellátása címen rendszeres szociális segély, illetve foglalkozatást helyettesítő 
támogatás iránti kérelmeket nyújthattak be az arra jogosultak. A segélyezésen belül a jogosultsági 
feltételekben jelentős változás nem történt. A jogosultsághoz vizsgálni kell a családban a fogyasztási 
egységre jutó jövedelmet és a vagyon nagyságát, valamint a helyi rendeletben foglalt lakókörnyezet 
rendbetételére vonatkozó előírásoknak is meg kell felelni. Mindhárom településen jelentős a 
segélyezettek száma. 
 
Ápolási díj, közgyógyellátási támogatás 
 
2013. január 1-től átkerült a Járási Hivatalok hatáskörébe. 
 
Lakásfenntartási támogatás 
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Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 2013-ban mindhárom településen módosította a képviselő-testület az 
ellátással kapcsolatos helyi rendeletet, melyben a támogatás megítélésnek előfeltételeként előírásra 
került a rendezett lakókörnyezet. 
 
Kereskedelmi igazgatás 

 
2013-ban működési engedély iránti kérelem nem volt. A vonatkozó jogszabály különbséget tesz 
bejelentés köteles és működési engedély köteles tevékenységek között. A kérelmeket tartalmának 
megfelelően bíráljuk és kiadjuk az igazolást, melyhez előzetes szakhatósági hozzájárulásokra nincs 
szükség. 
 
Munkaügyi feladatok 
 
A közös hivatal köztisztviselői végzik az önkormányzatoknál és intézményeiknél foglalkoztatottak 
munkaviszonyával kapcsolatos ügyeket - kinevezések, munkaszerződések ezek módosításának 
elkészítése, intézményi kifizetések számfejtése, egyéb juttatások elszámolása, közfoglalkoztatottak 
támogatásának igénylése, munkaügyi hivatallal támogatási szerződéskötés, munkaegészségügyi 
vizsgálat megszervezése, az egyéb juttatások (étkezési utalvány, üdülési csekk) igénylésével, 
elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat - ellátjuk az év végi adózással kapcsolatos 
teendőket.  
Munkaügyi feladatok ellátására számítógépes program áll rendelkezésre E programon történik a 
dolgozók alkalmazási iratainak előállítása (kinevezés, átsorolás, megszüntetés), valamint a munkabéren 
kívüli egyéb személyi jellegű kifizetések (útiköltség, étkezési utalvány, megbízási díj, távolléti adatok 
stb.) számfejtése, mely adatokat az Magyar Államkincstárhoz továbbítunk elektronikusan és papír 
alapon is.  
A közfoglalkoztatottak alkalmazásával kapcsolatos feladatok ellátása nagy körültekintést igényel a 
feladatot ellátó köztisztviselőktől, a foglalkoztatási iratokat, a kiközvetítő lapokat időben el kell juttatni a 
munkaügyi központhoz, illetve a számfejtést végző MÁK-hoz. 2013-ban ez a feladat előtérbe került, 
hiszen mindhárom településen nagyon sokan vettek részt a közfoglalkoztatásban, ami többletterhet 
jelentett az ügyintézőknek. 
 
Adóigazgatás  
 
2013. évben a helyi adótételek nem változtak egyik településen sem. A kivetések számában 
jelentéktelen az eltérés. Az adóbevételeket érintően jelentős változás nem volt. A kintlévőségek 
behajtása a községekben pozitív irányba mozdult el. 2013-ban a berzéki adós kolléganő látta el a 
sajóhídvégi feladatokat is. 
 
Pénzügyi igazgatás 

 
A Képviselő-testületek a gazdálkodásról évente több alkalommal kapnak beszámolót önálló napirend 
keretében. Ezek a tájékoztatók részletesen bemutatják azokat a tervezési, könyvelési és végrehajtási 
feladatokat, amelyeknek meg kell felelni a hatékony, gazdaságos, és jogszerű működés érdekében.  
A számviteli és államháztartási jogszabályok határozzák meg azokat az információs jelentési 
kötelezettségeket, amelyeknek a gazdálkodási ügyintézők eleget tesznek. A zárási, beszámolási 
feladatoknak határidőre eleget tesznek, az előírt pénzügyi nyilvántartásokat folyamatosan vezetik.  
Az ügyintézők folyamatosan gondoskodnak az ingatlanvagyon-kataszter naprakész állapotáról, 
nyilvántartják az önkormányzat által kötött szerződéseket, megrendeléseket.  
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A számlák - a szükséges szakmai igazolás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés után - általában 
átutalással kerülnek kifizetésre, de jelentős a házipénztárak forgalma is. 
 
A beszámoló során a képviselők nagyon rövid betekintést nyerhettek a közös önkormányzati hivatal 
mindennapi munkájába, mely 2013. január 1-től megváltozott a járási hivatalokhoz átkerülő feladatok és 
hatáskörök miatt.  
 
2014. a választások éve, melynek során a közös hivatalt érintően előreláthatóan újabb változások 
várhatók. Köröm község már döntést hozott arra vonatkozóan, hogy 2015. január 1-jétől – figyelembe 
véve az Mötv. vonatkozó rendelkezéseit – önálló hivatalt kíván létrehozni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Döntési javaslat: 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2014. (…) határozata 
aSajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 
évi szakmai beszámolóját megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Köröm, 2014. május 19. 
 
 
 Sinai Bertalanné 
 jegyző 
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3. sz. melléklet 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. június 26-án tartandó ülésére  

 
3. napirendi ponthoz 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslom, hogy a közbeszerzés lefolytatására eseti közbeszerzési szabályzatot fogadjunk el az 
alábbiak szerint. 
 
Köröm, 2014. június 21. 
 

Tóth Tibor 
polgármester 

 
 
  Határozati javaslat: 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2014.(VI.26.) határozata  
eseti közbeszerzési szabályzat elfogadásáról 
 

A képviselő-testület az eseti közbeszerzési szabályzatot a 3. sz. melléklet szerint 
elfogadta. A 3. sz. melléklet a határozat részét képezi. 

 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
3. sz. melléklet 

 
KÖRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 
 

I. FEJEZET 
 
Előzmény 
 
Az Ajánlatkérő a„Térfigyelő Kamera Rendszer Kiépítése Köröm Községben” és a„TÁMOP-
5.3.6.11/1-2012-0079 Komplex telep-program és humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása 
Köröm községben” 1.-5. rész FELNŐTTKÉPZÉS 
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tárgyú projektjeibena közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti 
közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles.  

 
 

Tekintettel arra, hogy: 
- a Kbt. 22. § (1) bek. értelmében az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési 

eljárása előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a 
nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi 
körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, és ennek körében különösen meg 
kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg 
testületeket, és 

- a fenti tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárások vonatkozásában a Kbt. 22. § (1) 
bek.szerinti eljárási rendet és felelősségi köröket a jelen eseti Közbeszerzési Szabályzatban 
határozza meg. 

 
II. FEJEZET 

A Szabályzat célja 
 

A jelen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy: 
- meghatározza a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső 

ellenőrzésének felelősségi rendjét; 
- a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi 

körét; 
- a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét; 
- különösen az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg 

testületeket. 
 
A Szabályzat hatálya 

 
A jelen Közbeszerzési Szabályzat hatálya a „Térfigyelő Kamera Rendszer Kiépítése Köröm 
Községben” és a„TÁMOP-5.3.6.11/1-2012-0079 Komplex telep-program és humán szolgáltatás 
hozzáférés biztosítása Köröm községben” 1.-5. rész FELNŐTTKÉPZÉS 

 
tárgyú projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására terjed ki. 
 
Az ajánlatkérő a jelen eseti Közbeszerzési Szabályzat 2. sz. melléklete szerinti Közbeszerzési 
tervben rögzített beszerzési tárgyakban, az ott meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárások 
lefolytatását tervezi. 
 
A szabályzat hatálya kiterjed különösen: 

- a közbeszerzési eljárás előkészítésére (pl.: eljárástípus kiválasztása, alkalmassági 
kritériumok meghatározása stb.); 

- a választott eljárásfajtának megfelelő ajánlattételi felhívás elkészítésére; 
- az ajánlattételi felhívás legalább három ajánlattevő részére történő megküldésére; 
- az ajánlattételi dokumentáció összeállítására; 
- az ajánlattételi dokumentáció ajánlattevők rendelkezésére bocsátására; 
- az ajánlattétel időtartama alatt az ajánlattevők által írásban feltett kérdések törvényi 

előírásoknak megfelelő megválaszolására; 
- az ajánlatok fogadására és gondoskodására azok biztonságos tárolásáról az ajánlattételi 

határidő lejártáig; 
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- az ajánlatok törvény által előírt nyilvános bontásának előkészítésére;a beérkezett ajánlatok 
felbontására, és erről a törvény által meghatározott jegyzőkönyv elkészítésére és 
megküldésére az ajánlattevőknek; 

- az esetleges hiánypótlási felhívások, felvilágosítás- és indokoláskérések megküldésére az 
ajánlattevőknek; 

- a bírálóbizottság munkájára, így a beérkezett ajánlatok szakmai és jogi szempontból történő 
értékelésére, esetleges hiánypótlási felhívások és felvilágosítás céljából történő ajánlatkérői 
kérdések megfogalmazására, a döntési javaslat kidolgozására, és az ajánlatok elbírálásához 
szükséges iratok előkészítésére; 

- az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésnek elkészítésére és annak minden ajánlattevő 
részére történő – eljárás eredményéről való tájékoztatás – megküldésre,  

- az eljárás eredményéről szóló tájékoztatónak a Közbeszerzési Értesítőben történő 
megjelentetésére; 

- a közbeszerzési eljárás során szükségessé váló módosítások végrehajtására. 
 
 

III. FEJEZET 
 
Az eljárásban részt vevő személyek, szervezetek 

 
DÖNTÉSHOZÓ: az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárás során valamennyi döntést, az eljárás 
eredményéről szóló döntés kivételével meghozó személy jelen eljárásban: Tóth Tibor polgármester. 
Az eljárás lezáró döntést Köröm Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozza meg. 

 
BÍRÁLÓBIZOTTSÁG (BB) TAGJAI: az eljárás keretében benyújtott ajánlatok elbírálására létrehozott azon 
legalább háromtagú bizottság tagjai, amely írásbeli szakvéleményt és a zárt ülésen döntési javaslatot 
készít a döntést meghozó személy/testület részére. Az ajánlatok felbontásával, elbírálásának 
előkészítésével kapcsolatos feladatokat a BB végzi.  
 
A BB tagjai megvizsgálják, hogy a benyújtott ajánlatok megfelelnek-e a felhívásban, 
dokumentációban, és a jogszabályban meghatározott feltételeknek, és ülésen döntenek a 
hiánypótlás/felvilágosítás kérés/indokolás kérés szükség szerinti tartalmáról.  
A BB tagjai lebonyolítják a hiánypótlással/felvilágosítás kéréssel/indokolás kéréssel kapcsolatos, Kbt-
ben előírt eljárási cselekményeket. 
Az ajánlatok értékelése során a BB tagjai állítják össze az eljárás eredményére vonatkozó javaslatot. 
 
A jelen eljárásban a Bírálóbizottság tagjai: 
 

Név: Köteles Tibor                        a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 
Név: Soltész Balázs                        jogi szakértelem  
Név: Tömösközyné Magyar Ágnes pénzügyi szakértelem 
Név: SághiImre                             közbeszerzési szakértelem 

 
A fentiekben megjelölt személyek a BB ülésén csak személyesen képviseltethetik magukat. 
 
A Bíráló Bizottság tagjai munkájuk megkezdése előtt kötelesek írásban nyilatkozatot tenni az 
összeférhetetlenségre, a titoktartásra és a szakértelemre vonatkozóan. A BB ülése akkor 
határozatképes, ha a tagok többsége jelen van. A BB döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
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HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lefolytatásába hivatalos 
közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni. A Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben 
szereplő, a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelmet 
biztosítani köteles személy vagy szervezet; a jelen eljárás esetében: Quick Solution Kft. 2040 Budaörs, 
Petőfi utca 16/3, e-mail: quicksolution.kft@gmail.com 
 
AZ ELJÁRÁSBA BEVONT EGYÉB SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK:  
A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az 
eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő, a közbeszerzés tárgya szerinti, 
közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelemmel kell rendelkezniük. Az érintettek akkor felelnek meg e 
követelménynek, ha a tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg a 
szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára tevékenykedők között 
legalább egy olyan személy van, aki megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 

 
Az eljárásba bevont személyek a munkájuk megkezdése előtt a Kbt. 22. § (1) bekezdése szerint 
kötelesek írásban nyilatkozatot tenni az összeférhetetlenségre, valamint a titoktartásra vonatkozóan. 
 
Az eljárásban részt vevő személyek feladata, felelősségi köre 

 
DÖNTÉSHOZÓ:  
TÓTH TIBOR POLGÁRMESTER 
  

- dönt az eljárás megindításáról, 
- dönt az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció módosításáról, az ajánlattételi felhívás 

visszavonásáról, az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról,  
- jóváhagyja az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokat, 
- a Bírálóbizottság javaslata alapján dönt arról, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetve, hogy 

van-e olyan ajánlattevő, akit ki kell zárni az eljárásból, 
 
Felelősségi köre: felel valamennyi általa meghozott döntésért 
 
KÖRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ TESTÜLETE  
 
- Bírálóbizottság javaslata alapján meghozza az eljárást lezáró döntést 

(eredmény/eredménytelenség) 
- jóváhagyja az eljárás eredményét, valamint az összegezés ajánlattevők részére történő 

megküldését. 
 
Felelősségi köre: felel valamennyi általa meghozott döntésért 
  
 

BÍRÁLÓBIZOTTSÁG: 
- átvizsgálja a beérkezett ajánlatokat; 
- elvégzi az ajánlatban esetlegesen található nyilvánvaló számítási hiba javítását a Kbt. 68. § 

szerint; 
- a Kbt. 67.§ szerinti esetben az ajánlattevőtől felvilágosítást kér; 
- kirívóan alacsony árat tartalmazó vagy lehetetlen, túlzó vagy aránytalan elemet tartalmazó (Kbt, 

69.§) ajánlat esetén az ajánlattevőtől az említett jogszabályhely szerint adatokat és indokolást 
kér; 

- javaslatot tesz hiánypótlási felhívás megküldésére; 
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- javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetve, hogy van-e olyan 
ajánlattevő, akit ki kell zárni az eljárásból; 

- jegyzőkönyvet készít a Bírálóbizottság üléséről; 
- írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít (egy jegyzőkönyvbe foglalva) a döntést 

meghozó személy részére, így a bírálati jegyzőkönyvben indokolt javaslatot tesz a nyertes 
ajánlattevőre, az eljárást lezáró döntésre, jelzi – indoklással ellátva – ha a közbeszerzési 
eljárást 76. § -ban foglalt okból eredménytelenné kell nyilvánítani. 

- javasolja az ajánlattevők tájékoztatását az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével; 
 

 
Felelősségi köre: felel az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szakmai kérdéseiért, a 
Döntéshozónak tett javaslataiért, illetve a közbeszerzési eljárás során hozott döntések és javaslatok 
jogszerűségének figyelemmel kiséréséért; mentesül a felelősség alól a Bírálóbizottság azon tagja, aki 
írásos különvéleményben tiltakozott a törvénnyel ellentétes intézkedés vagy döntés ellen. 
 

HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ:  
- az eljárás előkészítésének koordinálása; 
- gondoskodik az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat kitöltetéséről; 
- javaslatot tesz az alkalmazandó eljárásfajtára; 
- összeállítja az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt, azzal, hogy az ezek elkészítéséhez 

szükséges szakmai tartalmat az ajánlatkérő szakértőivel együtt biztosítja; 
- gondoskodik a dokumentáció Kbt. szerinti rendelkezésre állásáról, ill. megküldéséről; 
- tájékoztatást ad - együttműködve a Bírálóbizottsággal – az ajánlattevőknek a Kbt.-ben előírtak 

szerinti határidőn belül; 
- gondoskodik az ajánlattevői kérdések megválaszolásáról; 
- indokolt esetben javaslatot tesz az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció módosítására, az 

ajánlattételi határidő meghosszabbítására; 
- a bontási eljárást lefolytatja: átveszi és felbontja a beérkező ajánlatokat; 
- jegyzőkönyvet készít a bontásról, és azt a Kbt. szerint megküldi az ajánlattevőknek; 
- gondoskodik a Kbt. 67. §-nak megfelelően a hiánypótlásról, a Bírálóbizottság javaslata alapján 

a hiánypótlási felhívás szerint; 
- gondoskodik az eljárás dokumentálásáról, a benyújtott ajánlatok nyilvántartásáról; 
- kezdeményezi a Bírálóbizottság összehívását; 
- javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetve, hogy van-e olyan 

ajánlattevő, akit ki kell zárni az eljárásból; 
- gondoskodik az ajánlattevők Kbt. 77.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatásáról, a döntést követő 

3 munkanapon belül; 
- javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására a Kbt. 76. §-ban 

megfogalmazott körülmények fennállása esetén; 
- elkészíti a külön jogszabályban meghatározottak szerint az összegezést, amelyet az összes 

ajánlattevőnek megküld, így tájékoztatva az eljárás eredményéről; 
- a Kbt. 80.§ (4) bek és a 81. § szerinti esetben az ott leírtak szerinti tájékoztatást ad, 
- gondoskodik az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítéséről és határidőben való 

feladásáról a Kbt. 30.§ (2) bek. szerint; 
- az Ajánlatkérő képviselői és a Bírálóbizottsági tagok részéről az eljárással kapcsolatban feltett, 

a Kbt. és a vonatkozó döntőbizottsági határozatok és gyakorlat alapján megválaszolható 
kérdések tekintetében állásfoglalást ad. 

 
Felelősségi köre: felel az általa ellátott eljárási cselekmények és az általa adott tanácsok 
szakszerűségéért és jogszerűségéért; mentesül a felelősség alól, ha írásos különvéleményben 
tiltakozott a törvénnyel ellentétes megbízói döntés ellen.  
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IV. FEJEZET 
 
 

A közbeszerzési eljárás dokumentálási rendje 
 

Ajánlatkérő a jelen szabályzattal érintett közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás 
alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban dokumentálja, és az eljárással 
összefüggésben keletkezett valamennyi iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a 
szerződés teljesítésétől számított öt évig megőrzi.  

 
Az ajánlattevő részére az ajánlat – amennyiben azt személyesen nyújtja be – átvételéről elismervényt 
kell adni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvétel időpontját, az átvevő nevét és 
kézjegyét, valamint annak elismerését, hogy az ajánlat benyújtása lezárt, sértetlen borítékban történt. 
A benyújtott ajánlatokat tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a beérkezés időpontját, továbbá rögzíteni 
kell, hogy a boríték sértetlenül érkezett-e, valamint fel kell jegyezni az ajánlat sorszámát.  
 
A Kbt. 31. § (1) szerinti közzétételi kötelezettségeket az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 
honlapján való közzététellel teljesíti, a Közbeszerzési Hatóság e tárgyban kiadott Tájékoztatója 
alapján. A közzétételi kötelezettség alá eső dokumentumokat a tanácsadó küldi meg a Hatóság 
részére. 
 
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó az eljárás befejezését követően intézkedik a nála meglévő 
eredeti dokumentumoknak az Ajánlatkérő részére történő átadásáról, aki azokat átvételi elismervény 
ellenében átveszi. 
 

 
Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az Ajánlatkérő az iratokat annak 
jogerős befejezéséig, de legalább öt évig megőrzi. Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság vagy az 
illetékes ellenőrző vagy más illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat 
megküldi.  
 
 
 
 

 
 

Záró-, és hatályba léptető rendelkezések 
 
A jelen Közbeszerzési Szabályzat 2014. június 28. napján lép hatályba és a fenti tárgyú projektek 
 
közbeszerzési eljárásának  jogerős lezárását követő napon hatályát veszti. 
 
 

 
 

………………………………………. 
Tóth Tibor 

polgármester 
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Melléklet: 
1. számú melléklet (tagsági kinevező okirat, illetve összeférhetetlenségi nyilatkozat) 
 

 
1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
 

 
BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI TAGI KIJELÖLÉS 

 
 
………………… részére 
 
Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
Felkérem, hogy Köröm Község Önkormányzata, nevében az „………………………….”azonosítószámú 
„…………………………………………..” tárgyú, a Kbt. 122. § 7. bek. a) pont szerinti hirdetmény 
közzététele nélkül indított tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, a bírálóbizottság tagjaként vegyen 
részt. 
 
Tájékoztatom, hogy fenti tevékenységét a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján 

köteles végezni, amelynek során titoktartásra kötelezett. 

 
Kérem, hogy a mellékelt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot aláírni szíveskedjen. 
 
Az eljárás folyamán felmerült, a Kbt. 24. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi okokról a 
döntéshozót haladéktalanul, írásban tájékoztatnia kell. 
 
Köröm, 2014. év ………… hó …………. nap 
 

  
 ………………………………… 
 Tóth Tibor 
 polgármester 

  
A fenti felkérést elfogadom. 
 
Köröm, 2014. év ……….. hó …………….. nap 
 
 
 

……………………………..  
BB tag neve  

BB tag  
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 
Alulírott ………………………..(lakik: ………………………….…..), mint Köröm Község Önkormányzata 
ajánlatkérő nevében eljáró, illetve „………………………….”azonosítószámú 
„…………………………………………..” tárgyú, a Kbt. 122. § 7. bek.a) pont szerinti hirdetmény 
közzététele nélkül indított tárgyalásos közbeszerzési eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységbe bevont  
 
1. személy 
 

kijelentem, 
 

hogy velem/az általam képviselt szervezettel szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 24. §-ában foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. 
 
 
Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat, illetve a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 80. §-ában meghatározott üzleti titkot megőrzöm. 
 
 
 
Köröm, 2014. év …………. hó ……………… nap 
 
 
 
 ……………………………………. 

 
 BB tag neve 
 BB tag 
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4. sz. melléklet 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. június 26-án tartandó ülésére  

 
4. napirendi ponthoz 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslom, hogy a megvalósítani kívánt beruházás lebonyolításához módosítsuk az Önkormányzat 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 
Kérem a határozati javaslat megvitatását. 
 
Köröm, 2014. június 21. 

Tóth Tibor 
polgármester 

 
 
 

Határozati javaslat: 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2014.(VI.26.) határozata  
közbeszerzési terv módosításáról 
 

A képviselő-testület a közbeszerzési terv módosítását a 4. sz. melléklet szerint 
elfogadta. A 4. sz. melléklet a határozat részét képezi. 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

4. Melléklet 
Közbeszerzési terv 

 

Az ajánlatkérő 
szervezet 

megnevezése 

A szerződéshez 
rendelt elnevezés 

A beszerzés 
tárgya 

Becsült érték 
(bruttó, Ft) 

Az alkalmazott 
eljárásrend* 

A közbeszerzési 
eljárás fajtája 

A 
hirdetmény/ATF 
megjelenésének/

kiküldésének 
tervezett 
időpontja 

Az alkalmazott 
bírálati szempont 

Ré
t

Köröm Község 
Önkormányzata 

szállítói szerződés a 
„Térfigyelő 

Kamera Rendszer 
Kiépítése Köröm 

Községben” 
projekt keretében 

árubeszerzés 9.000.000  

Kbt Harmadik 
Rész, Nemzeti 

eljárásrend. 
A becsült érték 
nem éri el a 25 

MFt-ot. 

122§. 7. bek. a) 
pont szerinti 
hirdetmény 

közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

2014 II. negyedév 
legalacsonyabb 

összegű 
ellenszolgáltatás 

20

 
 

* Indokolás: (különösen a becsült értékre, egybeszámítási szabályokra hivatkozással, és arra, hogy a projektet érintő közbeszerzési eljárásbanmás, projektet nem érintő 
beszerzésre sor kerül 
 
Köröm, ……………………………….. 
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         cégszerű aláírás 
 

5. számú melléklet 

ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. június 26-án tartandó ülésére  

 
5. napirendi ponthoz 

 
…./2014. 
 

Javaslat a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2012. évben lezajlott kötelező intézmény átszervezés során a IV. Béla Általános Iskola fenntartása 
átkerült az államhoz. Az iskola fenntartásában működött addig a konyha, amely átkerült így a Körömi 
Antall József Napközi Otthonos Óvodához. Az alapító okiratában az alapfeladatai között szerepel a 
gyermekétkeztetés. A 2011. évi CXC tv. a köznevelésről felsorolja tételesen, hogy mik lehetnek az 
oktatási nevelési intézmények alapfeladatai. Nem felsorolva a hosszú paragrafust röviden el lehet 
mondani, minden olyan pedagógiai tevékenység, amely közvetlenül kapcsolódik az oktatáshoz 
neveléshez lehet kizárólag egy intézmény alapfeladata. Így minden más csak a kiegészítő 
tevékenységek között szerepelhet. A gyermekétkeztetés nem lehet az oktatási nevelési Intézmény 
alapfeladata. Ez az egyik olyan szakmai indok, ami alapján módosítani kell az intézmény alapító 
okiratát.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslatunk szerint azonban olyan módosításra van szükség, amely alapján az intézmény feladatai 
közül teljesen kivesszük a gyermek illetve a felnőtt étkezés biztosítását. Tesszük ezt azért, mert 
véleményünk szerint az oktatási nevelési intézményeknek kizárólag a pedagógiai munka ellátásával kell 
foglalkozni. A módosítást követően a konyha személyi állománya illetve a gazdálkodása közvetlenül 
Köröm Község Önkormányzata fennhatósága alá kerül. A konyha dolgozói a módosítással semmilyen 
előnyt vagy hátrányt nem szenvednek el, a munkájukat ugyanott, ugyanúgy kell végezzék, ugyanúgy 
közalkalmazotti státuszban, de a munkaáltatójuk nem az óvoda lesz hanem az önkormányzat. Az 
alapító okirat módosítással a pedagógiai munka sem szenved semmilyen csorbát, azt egyáltalán nem 
érinti. Ugyanígy nincs hatással ez miatt a gyermekekre illetve azok szüleire. A módosítással a konyha 
irányítása, felügyelete sokkal egyszerűbb, hatékonyabb, átláthatóbb lesz. A közvetett irányítás meg fog 
szűnni. Javasoljuk, hogy a konyha 2014. augusztus 1-től kerüljön át az Önkormányzat irányítása alá. 
A módosításhoz szükséges a Magyar Államkincstárnál vezetett Törzskönyvi nyilvántartásban is a 
módosítások átvezetése. Az Önkormányzat az átvett feladatokat a Szervezeti és Működési 
Szabályzatában szerepelteti. Az Önkormányzat eddig is ellátta a 011130 Önkormányzatok és 
önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkciót, amely 4 
új kormányzati funkcióval egészülne ki a rendelet tervezet szerint. 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…./2014.(VI.26.) határozata  
A Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 
alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: 2015. január 1. 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…./2014.(VI.26.) határozata  
A Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának egységes szerkezetben 
történő elfogadásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 
alapító okiratának módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: 2015. január 1. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Köröm, 2014. június 23. 
 
 Tóth Tibor 
 polgármester 
 
 
 

Rendelet tervezet 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2014.(IV.15.) rendelete módosításáról 
 
 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. (1) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

4. § A rendelet az alábbi, 3. sz. függelékkel egészül ki. 
 

3. sz. függelék: 
 

Köröm Község Önkormányzata által ellátott feladatok kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
Kormányzati funkció: 
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011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 

 
5. § A rendeletben foglalt feladatok végrehajtása a Magyar Államkincstár Törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetését követően kezdhetők meg. 
 

6. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

 
 
  Tóth Tibor         Sinai Bertalanné 
polgármester          jegyző 
 
 

Indoklás 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2014.(IV.15.) rendelete módosításáról 
 

A rendelet megalkotását a feladatellátás megváltozott módja teszi indokolttá, mivel az étkeztetési 
feladatok és a házi segítségnyújtás feladat az óvoda intézményéből az önkormányzathoz kerülnek át. 
 
 
 
 

 
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2014.(IV.15.) rendelete módosításáról 

 
I. Várható társadalmi hatások 
 
Az intézmény átszervezésével a feladatellátás helye, módja, személyi állománya változatlan, kizárólag 
az irányítás, felügyelet változik. A módosításnak az ellátott személyekre semmiféle hatása nem lesz. A 
feladatokat sokkal ésszerűbben és koncentráltabban lehet szervezni, amennyiben azok az 
önkormányzat közvetlen irányítása alá kerülnek. 
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
 
A módosítással sem megtakarítás, sem többlet kiadás nem keletkezik, a feladatalapú támogatás 
fedezetet nyújt a kiadásokra. 
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III. Várható környezeti hatások 
 
Nem releváns. 
 
IV. Várható egészségi következmények 
 
A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A feladatok átvezetése többlet feladatokat eredményez. Az átvezetést követően már nem releváns. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A feladatellátás változásával szükséges az önkormányzat rendelet módosítása. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 
Nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt. 


