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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:7/2014. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületének2014. szeptember 29-én17.00 órai kezdettel, 

a Köröm Községi Önkormányzat polgármesteri irodában, a 3577 Köröm, Rákóczi u. 
11. szám alatt megtartottn y í l tüléséről. 

 
Jelen vannak:  Tóth Tibor   Polgármester 
   ifj.Bodolai Miklós  Alpolgármester 
   Fekete Tibor   Önkormányzati képviselő 
   Jablonkai Bertalan  Önkormányzati képviselő 
   Nagy István   Önkormányzati képviselő 
   Nagy István Mihály  Önkormányzati képviselő 
   Üveges Béla   Önkormányzati képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: 

Sinai Bertalanné  jegyző 
Soltész Balázs   aljegyző 

 
Meghívott:  TömösközynéMagyar Ágnes pénzügyi munkatárs 
 
 
 
Tóth Tiborpolgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 7 
(hét) képviselő jelen van, az ülés határozatképes; a polgármester az ülést megnyitotta.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Fekete TiborésBodolai Miklósképviselőket jelölte ki.     
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. A képviselők 7 igen szavazattal a javasolt 
napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak szerint elfogadták: 
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Napirendi pontok: 
 

1. A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: jegyző 
Írásbeli előterjesztés 

 
2. Beszámoló a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I félévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: jegyző 
Írásbeli előterjesztés 

 
3. Köröm Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 

4. Beszámoló Köröm Községi Önkormányzat 2014. I féléves gazdálkodásáról 
Előterjesztő: polgármester 

Írásbeli előterjesztés 
 

5. Javaslat a Közterületek elnevezésére 
Előterjesztő: polgármester 

Írásbeli előterjesztés 
 
6. Csatlakozás Bursa Hungarica Pályázathoz 

Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 

7. Gördülő Fejlesztési terv elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 

 
8. Társulási Megállapodás módosítása 

             Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 

 
9. Egyebek 
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1. Napirend tárgyalása 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi 
 
Sinai Bertalanné jegyző 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetését az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítsa, és a döntéstervezetet fogadja 
el. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2014.(IX.29.) határozata 
aSajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 
módosításáról 
 
Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A 2014. évi költségvetési évben a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
a) bevételi főösszege: 54.201 ezer forint;  
melyből 
aa) önkormányzatok működési támogatása: 52.496 ezer forint, 
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 1.705 ezer 
forint. 
 
b) kiadási főösszege: 54.201 ezer forint, 
melyből 
 ba) személyi juttatások: 33.770 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 9.040 ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 4.107 ezer forint,  
bd) működési célú pénzeszköz átadás: 7.612 ezer forint, 
be) felhalmozási kiadások: 672 ezer forint. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Takács Győző polgármester, Farkas László polgármester, Tóth Tibor 
polgármester 

 a végrehajtásért: Sinai Bertalanné jegyző 
 

2. Napirend tárgyalása 
 

Beszámoló a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I félévi évi gazdálkodásáról 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi 
 
 
Sinai Bertalanné jegyző 
Javasolta a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
34/2014. (IX.29.) határozata  
aSajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt az 
alábbiak szerint elfogadja: 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat  

Teljesítés Teljesítés    
%-ban 

B e v é t e l 52 166 54 201 26 871 49,58 

felügyeleti szervtől kapott 
támogatás  

52 166 52 496 25 166 47,94 

Működési célú 
támogatásértékű bevétel 

 1 705 1 705 100 

K i a d á s 52 166 54 201 26 464 48,83 

személyi juttatások 31 011 32 770 17 217 52,54 
munkaadókat terhelő járulék 
szociális hozzájárulási adó 

8 609 9 040 4 650 51,44 

dologi kiadások 3 903 4 107 1 820 44,31 

beruházási kiadás  672 672 100 

Egyéb működési célú kiad. 
(átadott pénzeszköz) 

8 643 7 612 2 105 27,65 
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Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

3. Napirend tárgyalása 
 

Köröm Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület a Köröm Község Önkormányzata 2014. évi költségvetését az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítsa, és a döntéstervezetet fogadja el. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

KörömKözség ÖnkormányzatKépviselő-testületének 
9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

2/2014. (II.7.) rendelet módosításáról 
 
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. § Köröm Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.7.) 
rendelet (továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. §(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
a) költségvetési bevételét 179 505 ezer forintban, 
b) költségvetési kiadását 196 531 ezer forintban, 
c) – 17 026 ezer Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül 
ca) – 17 026 ezer működési hiánnyal 
állapítja meg.” 
 
2. § Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
„8. §Az Áht 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előző évek működési célú 
költségvetési maradványa 17 026 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 0 e Ft. 
Igénybevételét a 8. melléklet szerint határozza meg.” 
 
3. § Az R. 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„7. §(1) A képviselő-testület az önkormányzat  
a) általános tartalékát  5 559 ezer forint, 
b) céltartalékát 0 ezer forint 
összegben hagyja jóvá.” 
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4. § 
(1) Az R. 1.1., 1.2 . és 1.3. melléklete a rendelet 1., 1.1., 1.2. és 1.3 melléklete szerint 
módosul. 
(2) Az R. 2.1. és 2.2 melléklete a rendelet 2.1. és 2.2. mellékelte szerint módosul. 
(3) Az R. 3 melléklete a rendelet 3. melléklete szerint módosul. 
(4) Az R. 5. melléklete a rendelet 4. melléklete szerint módosul. 
(5) Az R. 6. melléklete a rendelet 5.1., 5.1.1, 5.1.2. és 5.1.3. melléklete szerint 
módosul. 
(6) Az R. 7. mellékelte a rendelet 6. melléklete szerint módosul. 
(7) Az R. 7.1. és 7.2. melléklete a rendelet 6.1. és 6.2. melléklete szerint módosul. 
 
5. §Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályátveszti. 

 

 
 

4. Napirend tárgyalása 
 

Beszámoló Köröm Község Önkormányzata 2014. I féléves gazdálkodásáról 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta a Köröm Község Önkormányzata 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
35/2014.(IX.29.) határozata 
Az önkormányzat 2014.I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
 
Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
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5. Napirend tárgyalása 
 

Javaslat a Közterületek elnevezésére 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester 
Kérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés részeként becsatolt, a közterületek elnevezéséről és 
a házszámozás szabályairól szóló rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

 
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására 

irányuló kezdeményezés  és a házszámozás szabályairól 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) 
bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. Általános 
rendelkezések 

 
1. § (1) A rendelet hatálya Köröm község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Köröm község közigazgatási 
területén a közterületek elnevezését, az ingatlanok számozását. 
(3) Köröm község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni 
csak e rendelet szabályai szerint lehet. 
 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 
közterület, 
b) közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 
nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév 
c) házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely 
az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az 
ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 
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2. A közterületek 

elnevezésére vonatkozó szabályok 
 

3. § (1) Minden közterületet – a mezőgazdasági utak kivételével – el kell nevezni. 
(2) Az újonnan kialakított közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell 
állapítani. 
(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön 
elnevezési eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel 
(meghosszabbítás). 
 
4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Köröm község jellegére, 
történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon 
a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, helytörténeti vonatkozásaira. 
(2) A közterület elnevezésekor névazonosság nem lehet. 
(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi 
névről vagy fogalomról lehet elnevezni. 
(4) Közterület élő személyről nem nevezhető el, valamint alkalmazni kell a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2)-(3) 
bekezdéseit. 
 
5. § (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és 
közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen. 
(2) Közterület elnevezését kezdeményezhetik az önkormányzati képviselők, a 
Képviselőtestület bizottságai és Köröm községben lakóhellyel rendelkező 
állampolgárok legalább tíz főből álló csoportja, akik az indítvány benyújtásának 
időpontjában az érintett közterületen bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel 
rendelkeznek. 
 
 

3. Hatásköri, eljárási szabályok 
 

6. § (1) A közterület nevének megállapítása vagy megváltoztatása Köröm Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 
(2) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé 
kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell az illetékes okmányirodát, a földhivatalt, a 
rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást és a közmű-
szolgáltatókat. 
 
 

4. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok 
 
7. § (1) A névvel ellátott közterületen a beépített és beépítetlen építési telkeket 
házszámmal kell ellátni. 
(2) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. 
(3) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló ikerház, továbbá ingatlan megosztása 
esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik – a házszámot 
az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni. 
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(4) Kialakult házszámozásnál telekegyesítést követően az épületek megtartják eredeti 
házszámukat. 
(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, a házszámot arról a 
közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető vagy az ingatlan 
bejárata esik. 
 
8. § (1) Az út, utca, köz (továbbiakban: utca) házszámozása 1-től kezdődően, növekvő 
arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal 
oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást 
kapnak. 
(2) Földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab 
számozással, 1-től kezdődően folyamatos. 
(3) Házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a kérelmére 
indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.  
(4) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. 
A változtatáskor arra kell törekedni, hogy a házszám-változtatás minél kevesebb 
érintett lakcímének megváltoztatásával járjon. 
(5) A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni 
jogosultakon túl közölni kell a 6. § (2) bekezdésében meghatározott szervekkel. 
 

5. Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése 
 
9. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 
(2) A közterületek névtábláit elsősorban épületen, kerítésen, ezek hiányában külön 
tartószerkezeten – jól látható helyen – kell elhelyezni.  
(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla 
kihelyezését tűrni köteles. 
(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről az 
önkormányzat gondoskodik. 
(5) Közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető 
névtáblákat a változásról szóló döntést követő hat hónapig, piros átlós vonallal 
áthúzva, az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat 
közvetlenül a régi fölött kell elhelyezni. 
 
10. § (1) A házszámot jelző táblát (továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti 
kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának, 
használójának vagy kezelőjének elhelyezni. 
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, 
szükség szerinti cseréjétől az (1) bekezdésben foglalt kötelezettnek kell gondoskodni. 
 

6. Záró rendelkezések 
 
11. § (1) Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba. 
(2) Ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, az (1) bekezdés szerinti kötelezett a 
rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül köteles eleget tenni a 
rendeletben foglalt kötelezettségének. 
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6. Napirend tárgyalása 
 

Csatlakozás Bursa Hungarica Pályázathoz 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta, hogy Köröm Község Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíj 
pályázathoz. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2014. (IX.29.) határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához történő csatlakozásról 
 

1. Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 
fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://wwww.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-
BURSA rendszerben rögzíti. 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-BURSA rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak 
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. október 01. 

 
 
 
Sinai Bertalanné jegyző 
Egyéb elfoglaltságai miatt távozott az ülésről, és tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 
továbbiakban a jegyzői teendőket Soltész Balázs aljegyző látja el. 
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7. Napirend tárgyalása 
 

Gördülő Fejlesztési terv elfogadása 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta a Gördülő Fejlesztési terv elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2014. (IX.29.) határozata 
Gördülő Fejlesztési tervről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szolgáltató (üzemeltető) 
BorsodvízZrt. által készített gördülő fejlesztési terv tartalmát megismerte, az abban 
foglaltak végrehajtását javasolja. 
 
Meghatalmazza a BorsodvízZrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet a MEKH részére az 
Önkormányzat nevében benyújtsa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szeptember 30. 

 

 

 

8. Napirend tárgyalása 
 

Társulási Megállapodás módosítása 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta a Társulási Megállapodás módosításának elfogadását. 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2014. (IX.29.) határozata 
a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szeptember 1. 
 
Melléklet a 38/2014. (IX.29.) határozathoz  
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. július 1. napján. 
hatályba lépett Társulási Megállapodást, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 93. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A Társulási Megállapodás 5. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
 
„5. A társulás, mint önálló jogi személy az alábbi szakfeladatokon látja el 
tevékenységét: 
 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége; 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység;       
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 
5.1. A társulás államháztartási szakágazati besorolása:    
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége” 
 
2. A Társulási Megállapodás 5. és 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„5. A társulás mint önálló jogi személy az alábbi kormányzati funkción látja el a 
tevékenységét: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 
 
5.1. A társulás államháztartási szakágazati besorolása: 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége” 
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3. A Társulási Megállapodás 3. melléklete az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
„Ónod Község Önkormányzata” 
„Sajólád Község Önkormányzata” 
 
4. A Társulási Megállapodás 5. mellékletéből az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
 
„fogyatékos személyek nappali ellátása” 
 
Záradék: 
Záradék: Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2014. ………. napján lép hatályba.  
A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás módosító okiratát a Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 9/2014. (VI.19.) számú határozatával 
2014. június 9-én fogadta el. 

 
 
 

9. Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
 

 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2014. október 6-ig szociális tűzifa támogatásra pályázatot 
lehet benyújtani. Javasolta, hogy „Köröm Község Önkormányzata a 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatását 
igénybe kívánja venni, ezért pályázatot nyújt be a rendelet előírásai alapján.Az önkormányzat vállalja a 
pályázattal kapcsolatos feltételeket, és kinyilatkozza, hogy a szociális tüzelőanyagot kapott 
személyektől a tüzelőanyagért és szállításért semmiféle ellenszolgáltatást nem kér. 
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy ezen ügyben eljárjon, és a szükséges nyilatkozatokat 
megtegye.” 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2014. (IX.29.) számú határozata 
szociális célú tüzelőanyag pályázat beadásáról 
 
Köröm Község Önkormányzata a 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatását igénybe kívánja venni, ezért pályázatot nyújt be a rendelet előírásai 
alapján. 
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Az önkormányzat vállalja a pályázattal kapcsolatos feltételeket, és kinyilatkozza, hogy 
a szociális tüzelőanyagot kapott személyektől a tüzelőanyagért és szállításért 
semmiféle ellenszolgáltatást nem kér. 
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy ezen ügyben eljárjon, és a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye. 

 
  Határidő: 2014. október 6. 
  Felelős: polgármester 
 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára 
kitűzött általános választására megválasztott Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagja, Molnár 
Zoltánné összeférhetetlenség miatt lemondott. 
Javasolta új Bizottsági tagként Balogh Józsefné megválasztását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2014. (IX.29.) határozata  
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján megválasztja a Körömi Nemzetiségi 
Szavazatszámláló Bizottság tagjává; 
 
Balogh Józsefné 3577 Köröm Béke utca 4. sz. 
 
lakost. 
 
Felelős: HVI vezető, polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Telekom Zrt.-nél 2007. óta 
mobil telefon előfizetése van. Az előfizetésről kiderült, hogy a díjcsomagban szereplő telefonszámokat 
magánszemélyek használják. A nevezett előfizetést Jablonkai Bertalan képviselő, volt polgármester 
kötötte 2007-ben az Önkormányzat nevében, és jelenleg a díjcsomagba tartozó telefonszámokat a volt 
polgármester és családtagjai használják, kihasználva az Önkormányzat nevében kötött előfizetés 
nyújtotta kedvezményeket. 
 
Jablonkai Bertalan képviselő 
Elmondta, hogy az előfizetést ő kötötte 2007-ben az Önkormányzat nevében, és erről tájékoztatta az 
akkori Képviselő-testületet. Az előfizetést azért kötötte, hogy a díjcsomagba tartozó telefonszámok 
használatával a képviselők és a hivatali dolgozók egymás között kedvezményesen beszélhessenek. Az 
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előfizetéshez tartozó 5 szám közül például az egyiket Üveges Béla képviselő, egy másikat Bertáné Éva 
használta. 
Elmondta, hogy mivel a képviselők, hivatali dolgozók egy idő után nem vállalták az előfizetési díj 
rendezését, ezért a telefonszámokat tőlük átvette, és a továbbiakban ő fizette a telefonszámlákat. 
Ezzel, véleménye szerint, nem érte kár az Önkormányzatot. 
 
Üveges Béla képviselő 
Elmondta, hogy a nevezett előfizetéshez tartozó telefonszámot csak 2 hónapig használta, aztán az 
előfizetést felmondta, mert nem volt rá szüksége. 
 
Nagy István Mihály képviselő 
Elmondta, hogy ő az előző ciklusban is képviselő volt, az elmúlt 8 évben minden Testületi ülésen jelen 
volt, de nem hallott erről a telefon előfizetésről. Felháborítónak tartja ezt a dolgot. Véleménye szerint 
sunyi módon visszaéltek az Önkormányzat nevével. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Elmondta, hogy kéri a Jegyzőkönyvben rögzíteni, a Képviselő Úrnak, volt polgármesternek ilyen az 
élete, ez egy egyedi életmodell. 
Kérte a Képviselő-testületet, hogy szavazzák meg a nevezett telefon előfizetés megszüntetését. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 5 Nem szavazat:1 Tartózkodás: 1 
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Köröm  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2014. (IX.29.) határozata  
a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött mobiltelefon előfizetés megszüntetéséről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Zrt.-vel 2007-ben 
kötött mobiltelefon előfizetést felmondja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ez ügyben eljárjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Polgármester a Testületi ülést 18 óra 30 perckor bezárta. 

 
Köröm, 2014. szeptember 29. 
 
 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
 
 
 

Fekete Tibor     Bodolai Miklós 
képviselő     képviselő



1. sz. melléklet 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. szeptember 29-én megtartandó ülésére 

 
1. napirendi ponthoz 

 
 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013. április 1. napjától Berzék, Köröm és Sajóhídvég települések közös önkormányzati Hivatalt hoztak 
létre Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) néven, Sajóhídvég székhellyel. 
 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete 
alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 2014. január 1-jén 
működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám 
alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történt.  
Jelentős változás volt a 2013. évi költségvetéshez képest, hogy közös önkormányzati hivatal esetében 
a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. 
 
A Hivatal 2014. évi létszáma 11,39 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, a támogatás éves 
összege 52.166.200,- Ft volt. 
 
A Hivatal létszáma 2014. I. félévére – a költségvetésben elfogadottak szerint – stabilizálódott. A 
székhely településen betöltésre került a nyugdíjazás miatt megüresedett álláshely, illetve az adóügyi 
feladatokat ellátó köztisztviselő kinevezése is megtörtént. Így minden településen állandó jelleggel jelen 
van 4-4-4 fő köztisztviselő, valamint a jegyző Sajóhídvég és Berzék településeken felváltva végez 
munkát. Az aljegyző – a helyettesítést kivéve – kizárólag Köröm községben látja el feladatát. 
 
A 2014. évi költségvetésben elfogadottak szerint a személyi juttatások és járulékok kiadásai levonásra 
kerültek a támogatásból, és a fennmaradó összeget negyedévente, lakosságarányosan visszautaltuk a 
kirendeltségek önkormányzatainak, a dologi kiadásaik fedezésére. 
 
Dologi kiadások között csak a Sajóhídvégi hivatal kiadásai, valamint a mindhárom települést érintő 
kiadások (pl. szoftverek) szerepelnek.  
 
2014. I. félévben a Hivatal központi, irányító szervi támogatása megemelkedett a bérkompenzáció 
összegével (330,- e Ft), valamint a 2014. évi országgyűlési képviselő és EP választásra kapott 
pótelőirányzatokkal (1.705,- e Ft). 
Ugyanezen összeggel a kiadások is növekedtek, melyek a személyi juttatásokat, a járulékokat és a 
dologi kiadások előirányzatait érintik.  
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetését fentieknek megfelelően módosítsa, és a döntéstervezetet fogadja el. 
 



1. sz. melléklet 
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Határozati javaslat: 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2014.(IX.29.) határozata 
aSajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi   költségvetésének módosításáról 
 
Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A 2014. évi költségvetési évben a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
a) bevételi főösszege: 54.201 ezer forint;  
melyből 
aa) önkormányzatok működési támogatása: 52.496 ezer forint, 
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 1.705 ezer forint. 
 
b) kiadási főösszege: 54.201 ezer forint, 
melyből 
 ba) személyi juttatások: 33.770 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 9.040 ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 4.107 ezer forint,  
bd) működési célú pénzeszköz átadás: 7.612 ezer forint, 
be) felhalmozási kiadások: 672 ezer forint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Győző polgármester, Farkas László polgármester, Tóth Tibor polgármester 
 a végrehajtásért: Sinai Bertalanné jegyző 
 
 
Köröm, 2014. szeptember 3. 
 
 

 Sinai Bertalanné s.k. 
 jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. szeptember 29-én megtartandó ülésére 

 
 2. napirendi ponthoz 

 
128-9/2014. 

 
 

Tájékoztató a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal2014. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik: 
 
„87. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 
15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a 
képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében 
megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.” 
 
A Sajóhídvég, Berzék és Köröm Községek önkormányzatai között 2013. áprilisban létrejött 
megállapodás szerint a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati hivatal költségvetését, a költségvetés 
végrehajtásáról szóló félévi beszámolót, zárszámadást, valamint a közös hivatal költségvetésének 
módosítását a képviselő-testületek külön-külön fogadják el. A közös hivatal kiadásai és bevételei 
Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében (annak 
mellékleteként) szerepelnek. 
 
A Közös hivatal 2014. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról az alábbiakban kívánok számot 
adni: 
 
 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei, kiadásai 
 
A közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai a 2014. évi bérkompenzáció összegével 
(330 e Ft), valamint a 2014. évi országgyűlési képviselő, és Európai Parlamenti képviselő választásra 
kapott (1.705 e Ft) támogatással módosultak. A választásra kapott támogatás összegét kizárólag a 
jogszabályban meghatározott célra, külön szabályzatban foglaltak és szigorú elszámolás alapján 
használta fel a közös hivatal. A bérkompenzációra kapott támogatás kiadási oldalon a személyi 
juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növelte. 

 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban: 
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Ezer forintban 
Sor-
szám 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Teljesítés 
(%-ban) 

 
KIADÁSOK 

 
1. Rendszeres személyi juttatások 28 774 29 027 14 621 50,37 
2. Nem rendszeres személyi juttatások 2 237 2 563 1 416 55,25 
3.  Külső személyi juttatások  1 180 1 180 100 
4. Személyi juttatások összesen 31 011 32 770 17 217 52,54 
5.  Munkaadókat terhelő járulék 

szociális hozzájárulási adó 
8 609 9 040  4 650 51,44 

6.  Dologi kiadások 3 903  4 107  1 820 44,31 
7. Felhalmozási kiadások  0  672 672 100 
8. Egyéb működési célú kiad. 

(átadott pénzeszköz) 
8 643 7 612 2 105 27,65 

9. Tárgyévi kiadások összesen 52 166 54 201 26 464 48,83 
 

BEVÉTELEK 
 

1. Irányító szervtől kapott támogatás 52 166  52 496  25 166 47,94 
2. Működési célú támogatásértékű bev. 0 1 705 1 705 100 
3. Tárgyévi bevételek összesen 52 166 54 201 26 871 49,58 
 
 
Fent leírtak alapján javaslom a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
 

Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2014. (IX.29.)  határozata 
aSajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt az 
alábbiak szerint elfogadja: 
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Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat  

Teljesítés Teljesítés    
%-ban 

B e v é t e l 52 166 54 201 26 871 49,58 

felügyeleti szervtől kapott 
támogatás  

52 166 52 496 25 166 47,94 

Működési célú 
támogatásértékű bevétel 

 1 705 1 705 100 

K i a d á s 52 166 54 201 26 464 48,83 

személyi juttatások 31 011 32 770 17 217 52,54 
munkaadókat terhelő járulék 
szociális hozzájárulási adó 

8 609 9 040 4 650 51,44 

dologi kiadások 3 903 4 107 1 820 44,31 

beruházási kiadás  672 672 100 

Egyéb működési célú kiad. 
(átadott pénzeszköz) 

8 643 7 612 2 105 27,65 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
Köröm, 2014. szeptember 3. 
 
 

 Sinai Bertalanné s.k. 
 jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. szeptember 29-én megtartandó ülésére 

 
3. napirendi ponthoz 

 
……./2014. 
 

Köröm Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet módosítása főbb csoportokban a következő 
módosításokat tartalmazza: 
 

1. Köröm Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése Bevételi előirányzatai 50.452 eFt-tal, 
146.079 eFt-ról 196.531 eFt-ra növekedtek. 
 

2. A bevételi előirányzatok közül az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata 33.510 
eFt-tal, 116.903 eFt-ról 150.413 eFt-ra növekedett. 
Ezen belül az Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata 
31.890 eFt-tal, 28.959 eFt-ról 60.849 eFt-ra, a Működési célú központosított előirányzatok 
1.620 eFt-ra növekedtek. 
 

3. A bevételi előirányzatok közül a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 
előirányzata 16.942 eFt-ra növekedett. 
 

4. Köröm Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése Kiadási előirányzatai 50.452 eFt-tal, 
146.079 eFt-ról 196.531 eFt-ra növekedtek. 
 

5. A kiadási előirányzatok közül a Működési költségvetés kiadásai előirányzata 36.751 eFt-tal 
növekedett. 
Ezen belül a Személyi juttatások előirányzata 23.710 eFt-tal, 57.599 eFt-ról 81.309 eFt-ra, a 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  előirányzata 4.229 eFt-tal, 
15.093 eFt-ról 19.322 eFt-ra, az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 8.476 eFt-tal, 16.688 
eFt-ról 25.164 eFt-ra, az Egyéb működési célú kiadások előirányzata 336 eFt-tal, 7.967 eFt-ról 
8.303 eFt-ra növekedett. 
 

6.  A kiadási előirányzatok közül a Felhalmozási kiadások előirányzata 13.701 eFttal, 5.377 eFt-ról 
19.078 eFt-ra növekedett. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést tárgyalja meg, és a mellékelt rendelet-tervezetet 
fogadja el. 
 
Köröm, 2014. szeptember 25. 
 

Tóth Tibor 
polgármester 
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KörömKözség ÖnkormányzatKépviselő-testületének 
…/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

2/2014. (II.7.) rendelet módosításáról 
 
 
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. § Köröm Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.7.) rendelet 
(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. §(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
a) költségvetési bevételét 179 505 ezer forintban, 
b) költségvetési kiadását 196 531 ezer forintban, 
c) – 17 026 ezer Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül 
ca) – 17 026 ezer működési hiánnyal 
állapítja meg.” 
 
2. § Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
„8. §Az Áht 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előző évek működési célú költségvetési maradványa 17 
026 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 0 e Ft. Igénybevételét a 8. melléklet szerint határozza 
meg.” 
 
3. § Az R. 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„7. §(1) A képviselő-testület az önkormányzat  
a) általános tartalékát  5 559 ezer forint, 
b) céltartalékát 0 ezer forint 
összegben hagyja jóvá.” 
 
4. § 
(1) Az R. 1.1., 1.2 . és 1.3. melléklete a rendelet 1., 1.1., 1.2. és 1.3 melléklete szerint módosul. 
(2) Az R. 2.1. és 2.2 melléklete a rendelet 2.1. és 2.2. mellékelte szerint módosul. 
(3) Az R. 3 melléklete a rendelet 3. melléklete szerint módosul. 
(4) Az R. 5. melléklete a rendelet 4. melléklete szerint módosul. 
(5) Az R. 6. melléklete a rendelet 5.1., 5.1.1, 5.1.2. és 5.1.3. melléklete szerint módosul. 
(6) Az R. 7. mellékelte a rendelet 6. melléklete szerint módosul. 
(7) Az R. 7.1. és 7.2. melléklete a rendelet 6.1. és 6.2. melléklete szerint módosul. 
 
5. §Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályátveszti. 
 
 
 
Tóth Tibor Sinai Bertalanné 
polgármester     jegyző 
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Indokolás 
a 2010. évi CXXX. tv. 18. § alapján 

 
Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

2/2014. (II.7.) rendelet módosításáról 
 

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 hozza meg a rendeletét. 
A rendelet módosítását az Áht. …………….írja elő, amennyiben az Önkormányzat költségvetésében a 
kiemelt előirányzatok vonatkozásában változás történik. 
 
Az önkormányzati rendelet-tervezet előkészítése a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) 
IRM rendelet szabályaira figyelemmel történt.  
 
Köröm, 2014. szeptember 20. 

Sinai Bertalanné 
jegyző 

 
 

 
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

2/2014. (II.7.) rendelet módosításáról 
 
 

I. Várható társadalmi hatások 
 
A rendelet módosítása nélkül a gazdálkodás helyzetéről nem valós, naprakész adatok állnának 
rendelkezésre. 
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
 
A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nem mérhető, költségvetési hatása nincs. 
 
III. Várható környezeti hatások 
 
Nem mérhető. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A rendelet-tervezet nem eredményez adminisztratív többletterhet. 
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VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A rendelet megalkotása az Áht. bekezdése alapján kötelező, amelynek elmaradása mulasztásban 
megnyilvánuló törvénysértést eredményez. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 
Nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt.            
 
 
 
Köröm, 2014. szeptember 20. 
 
 

Soltész Balázs 
aljegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. szeptember 29-én tartandó ülésére  

 
4. napirendi ponthoz 

 
……../2014. 

 
Beszámoló 

Köröm Község Önkormányzata 2014. I. félévi gazdálkodásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Köröm Község Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót – mely az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. évi törvényben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) 
kormányrendelet, valamint az 3/2014. (III.15.) önkormányzati rendelet alapján készült – az alábbiak szerint 
terjesztem elő:  

 
 

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK ALAKULÁSA 
 
Köröm Község Önkormányzata 2014.évi bevételi előirányzata 146 079 e Ft eredeti előirányzatról a 
2014. I. félév folyamán 196 531 e Ft-ra növekedett, a tényleges teljesítés 113 144 e Ft volt. 
 

Sor- 
szám Bevételi jogcím 2014. évi 

előirányzat 
2014. I. félévi 
módosított 
előirányzat  

2014. I. félévi 
teljesítés 

2014. évi 
teljesítés %-ban 

1 2 5       
1. Önkormányzat működési támogatásai 116 903 150 413 91 473 61% 
2. Működési célú támogatások ÁH belülről 5 000 5 000 1 242 25% 
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 0 16 942 16 942 100% 
4. Közhatalmi bevételek 4 880 4 880 2 187 45% 
5.  Működési bevételek 2 270 2 270 1 300 57% 
6. Felhalmozási bevételek 0 0 0  
7. Működési célú átvett pénzeszközök 0  0 0  
8.     Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0  

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8) 129 053 179 505 113 144 63% 

11. Finanszírozási bevételek 17 026 17 026 0  

12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 146 079 196 531 113 144 58% 

 
Az előirányzat változás főbb okai: 

- költségvetési támogatások, közfoglalkoztatottak foglalkoztatásának támogatása, 
 

A 2014. évi bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 58 %-ban teljesültek.  
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KIADÁSOK ALAKULÁSA 
 
Az Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzata 146 079e Ft, a 2014. I. félévi módosított előirányzat 
196 531 eFt , tényleges kiadás 107 526 e Ft. 
 

Sor-
szám Kiadási jogcímek 2014. évi 

előirányzat 
2014. I. félévi 
módosított 
előirányzat  

2014. I. félévi 
teljesítés 

2014. évi 
teljesítés %-ban 

1 2 5       
1. Személyi juttatások 57 599 81 309 48 124 59% 
2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 093 19 322 12 962 67% 
3. Dologi és folyó kiadások 43 355 43 355 21 629 50% 
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 688 25 164 24 455 97% 
5. Egyéb működési célú kiadások 7 967 8 303 336 4% 
6. I. Működési kiadások összesen (1.+…+5.) 140 702 177 453 107 506 61% 
7. Felújítások, beruházások  5 377 19 078 20 1% 
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0   
9. II. Felhalmozási kiadások (7.+8.) 5 377 19 078 20 1% 

10. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+9.) 146 079 196 531 107 526 55% 

11. Finanszírozási kiadások 0 0 0   

12.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10.+11.) 146 079 196 531 107 526 55% 

 
 
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. 2014. I. 
félévben a működés biztosított volt, a számlák kifizetése határidőben történt meg.  
 
Szociálpolitikai kiadások: 
 
Az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó támogatások, segélyek kifizetése 2014. I. félévben 
időben megtörtént. 
 
Felhalmozási kiadások: 
 
A pályázatok és beruházások a III. negyedévben realizálódtak, ezért azok a III. negyedéves 
Beszámolóban kerülnek szerepeltetésre. 
 
Köröm, 2014. szeptember 25. 
 
 
Tóth Tibor Soltész Balázs 
polgármester                                                                                                                aljegyző 



4. sz. melléklet 

29 
 

Határozati javaslat 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
…/2014.(IX.29.) határozata 
Az önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
 
Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
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ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. szeptember 29-én tartandó ülésére  

 
5. napirendi ponthoz 

 
128-9/2014. 
 
 

Rendeletalkotás a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására 
irányuló kezdeményezés és a házszámozás szabályairól 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.)  13. § 
(3) bekezdés 3. pontja a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatként határozza meg a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 
elnevezését. 
Az Mötv. 143. § (3) bekezdése felhatalmazást ad az önkormányzatok részére a közterületek 
elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-
megállapítás szabályainak megalkotására. 
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által 
nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás 
alapján önkormányzati rendeletet alkot. A jogalkotásról szól 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdése 
szerint a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó 
jogszabályból kifejezetten más nem következik. 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete fentiekben foglalt rendeletalkotási kötelezettségének 
nem tett eleget, ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a BO/13/6591-2/2014. számú 
levelében indítványozta, hogy a képviselő-testület folytassa le a közterületek elnevezésének, valamint 
az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályainak 
megalkotására vonatkozó döntéshozatali eljárást, és fogadja el az önkormányzati rendeletet. 
 
Az Mötv. – 2013. január 1. napjától hatályos – 14. § (2) bekezdése alapján a 13. § (1) bekezdés 3. 
pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 

b)  olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerre közvetlenül utal. 

 
Amennyiben a településen található valamely közterület elnevezésének megváltoztatása indokolt, arra 
csak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően kerülhet sor, mivel a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény 79. § (2) bekezdése szerint a választás kitűzésétől a 
szavazás napjáig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és 
elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe és 
annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni. 
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A rendeletalkotási kötelezettség azonban fennáll, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztés részeként becsatolt, a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen. 
 
Köröm, 2014. szeptember 26. 
 

Tóth Tibor 
polgármester 

 
 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete 
 

a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés  és a házszámozás szabályairól 

 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
51. § (5) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

4. Általános rendelkezések 
 

1. § (1) A rendelet hatálya Köröm község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Köröm község közigazgatási területén a 
közterületek elnevezését, az ingatlanok számozását. 
(3) Köröm község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a 
korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint 
lehet. 
 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület, 
b) közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 
kormányrendelet szerinti közterületnév 
c) házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-
nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli 
beazonosítását szolgálja. 
 
 

5. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok 
 

3. § (1) Minden közterületet – a mezőgazdasági utak kivételével – el kell nevezni. 
(2) Az újonnan kialakított közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell állapítani. 
(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül, 
a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás). 
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4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Köröm község jellegére, történelmére, 
hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a településen 
belüli elhelyezkedésére, helytörténeti vonatkozásaira. 
(2) A közterület elnevezésekor névazonosság nem lehet. 
(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy 
fogalomról lehet elnevezni. 
(4) Közterület élő személyről nem nevezhető el, valamint alkalmazni kell a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2)-(3) bekezdéseit. 
 
5. § (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a 
magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen. 
(2) Közterület elnevezését kezdeményezhetik az önkormányzati képviselők, a Képviselőtestület 
bizottságai és Köröm községben lakóhellyel rendelkező állampolgárok legalább tíz főből álló csoportja, 
akik az indítvány benyújtásának időpontjában az érintett közterületen bejelentett lakó- vagy tartózkodási 
hellyel rendelkeznek. 
 
 

6. Hatásköri, eljárási szabályok 
 

6. § (1) A közterület nevének megállapítása vagy megváltoztatása Köröm Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 
(2) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, 
továbbá a döntésről értesíteni kell az illetékes okmányirodát, a földhivatalt, a rendőrkapitányságot, 
postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást és a közmű-szolgáltatókat. 
 
 

4. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok 
 
7. § (1) A névvel ellátott közterületen a beépített és beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni. 
(2) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. 
(3) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló ikerház, továbbá ingatlan megosztása esetén – ha az 
újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik – a házszámot az ABC nagybetűivel kell 
megkülönböztetni. 
(4) Kialakult házszámozásnál telekegyesítést követően az épületek megtartják eredeti házszámukat. 
(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, a házszámot arról a közterületről kell 
megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető vagy az ingatlan bejárata esik. 
 
8. § (1) Az út, utca, köz (továbbiakban: utca) házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab 
számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok 
páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak. 
(2) Földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással, 1-től 
kezdődően folyamatos. 
(3) Házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a kérelmére indul, akinek a 
házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.  
(4) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. A változtatáskor 
arra kell törekedni, hogy a házszám-változtatás minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával 
járjon. 
(5) A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni 
kell a 6. § (2) bekezdésében meghatározott szervekkel. 
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5. Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése 
 
9. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 
(2) A közterületek névtábláit elsősorban épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten – 
jól látható helyen – kell elhelyezni.  
(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni 
köteles. 
(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről az önkormányzat 
gondoskodik. 
(5) Közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a 
változásról szóló döntést követő hat hónapig, piros átlós vonallal áthúzva, az eredeti helyén kell hagyni. 
Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött kell elhelyezni. 
 
10. § (1) A házszámot jelző táblát (továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, 
házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának, használójának vagy kezelőjének 
elhelyezni. 
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti 
cseréjétől az (1) bekezdésben foglalt kötelezettnek kell gondoskodni. 
 

6. Záró rendelkezések 
 
11. § (1) Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba. 
(2) Ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, az (1) bekezdés szerinti kötelezett a rendelet 
hatálybalépését követő három hónapon belül köteles eleget tenni a rendeletben foglalt 
kötelezettségének. 
 
 
 
 Tóth Tibor Sinai Bertalanné 
polgármester     jegyző 

 
 

 
Indokolás 

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

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete  

a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés  és a házszámozás szabályairól 

 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) 51. § 
(5) bekezdése szerint a közterület elnevezésének rendjét a települési önkormányzat rendeletben 
állapítja meg. Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként rögzíti a közterületek elnevezését.  
 
Az Mötv. 143. § (3) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testületének arra, 
hogy rendeletben állapítsa meg: 

a) a közterületek elnevezésének, valamint  
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b) az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, és  
c) a házszám-megállapítás szabályait.   

 
A rendelet megalkotását az Mötv. 14. § (2)-(3) bekezdése is szükségessé teszi, mely szerint a 13. § (1) 
bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti 
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre 
közvetlenül utal. 
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve 
megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. 
 
Köröm közigazgatási területén nincs olyan közterület-elnevezése, mely a fenti törvényhelybe ütközik.  
 
Az önkormányzati rendelet-tervezet előkészítése a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) 
IRM rendelet szabályaira figyelemmel történt.  
 
Jelenleg nincs hatályban lévő önkormányzati rendelet az említett szabályozási körben, így a törvényi 
felhatalmazás alapján a képviselő-testületnek eleget kell tennie a szabályozási kötelezettségének.  
 
 
Köröm, 2014. szeptember 4. 

Sinai Bertalanné 
jegyző 

 
 

 
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete  
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés  és a házszámozás szabályairól 
 
 

I. Várható társadalmi hatások 
 
Az utcanév és házszámrendezés a korábbi években megtörtént a településen, melyet – az okmányok 
cseréjének kivételével – általános megelégedéssel fogadott a lakosság.  
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
 
A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nem mérhető, költségvetési hatása nincs, mivel az utca- és 
házszám táblák korábbi években elkészültek. 
 
III. Várható környezeti hatások 
 
Nem mérhető. 
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V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A rendelet-tervezet nem eredményez adminisztratív többletterhet. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A rendelet megalkotása az Mötv. 143. § (3) bekezdése alapján kötelező, melynek elmaradása 
mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést eredményez. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 
Nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt.            
 
 
 
Köröm, 2014. szeptember 4. 
 
 

Sinai Bertalanné 
jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. szeptember 29-én tartandó ülésére 

 
6. napirendi ponthoz 

 
…/2014. 
 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiírásra került a Busa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója. A 
települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes.  
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésében az ösztöndíjpályázat 
2014. évi fordulójához kapcsolódó kiadásait az önként vállalt feladatok között tervezte meg. 
Az Mötv. 111. § (2) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves 
költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező 
feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.” 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának települési önkormányzatok 
részére szóló Általános Szerződési Feltételei szerint a pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési 
önkormányzat csatlakozzon az ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához. A 2015. évi fordulóban a 
települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal az EPER-BURSA rendszerhez 
történő csatlakozás is magában foglalja. 
 
A pályázathoz történő csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2014. október 1. 
A pályázat kiírásának határideje a települési önkormányzatoknál: 2014. november 7. 
 
A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokások egyéb módon kell közzétenni. A 
települési önkormányzat mind az „A” és a „B” típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy mindkét 
típusú pályázat kiírásának megjelentetése egy időben történjék. 
A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 
Pályázók köre 
Pályázni kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. 
a) Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.  
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Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő 
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 
2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.  
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2014/2015. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.  
 
b) A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni. 
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015-ben 
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben 
ténylegesen megkezdik.  
 
A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő 
benyújtásának határideje: 2014. november 07.  
 
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a 
pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint 
összegét.  
 
Jövedelem:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett  
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem 
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,  
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.  
 
Köröm Község Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy az önkormányzat 
csatlakozzon az ösztöndíjpályázathoz. Kezdeményezem, hogy az önkormányzat írja ki az „A” és „B” 
típusú pályázatok feltételeit, és fogadja el az alábbi döntési javaslatokat: 
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Döntési javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (IX.29.) határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához történő csatlakozásról 
 

5. Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 
fordulójához. 

6. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jár el. 

7. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://wwww.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-
BURSA rendszerben rögzíti. 

8. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-BURSA rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak 
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. október 01. 

 
 
 
Köröm, 2014.szeptember 25. 
 
 
 

Tóth Tibor 
polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. szeptember 29-én tartandó ülésére  

 
7. napirendi ponthoz 

 
128-9/2014. 
 
 

Gördülő Fejlesztési terv 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján a szolgáltatás hosszú távú 
biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A törvény 
értelmében a tervet a szolgáltató készíti el, azonban bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett 
működtetésnél (esetünkben ez a helyzet) az ellátásért felelős önkormányzat (11. § (3) bek.). 
 
Mivel a vízellátó és szennyvízelvezető rendszereket, az azokon elvégzendő felújításokat, szükséges 
pótlásokat és fejlesztéseket műszakilag az üzemeltető ismeri, ezért a gördülő fejlesztési tervet a 
Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. elkészítette. A terv felújítási-pótlási és beruházási 
tervből áll, készítésére vonatkozóan a MAVÍZ ajánlást készített, mely figyelembe vételre került. 
 
A tervet vízi-közmű rendszerenként, ágazatonként 2015. évre, 2016-2019. évekre és 2020-2029. évekre 
kell elkészíteni. A tervben részletezték a műszakilag szükséges és indokolt feladatokat, valamint 
figyelembe vették az előírt feladatokat (külön soron), így a közművagyon értékelést 2015. december 31-
ig kell elvégezni az ellátásért felelősöknek, és a vízbiztonsági tervek elkészítését is. A gördülő 
fejlesztési terv forrása az üzemeltető által az önkormányzatok részére fizetett használati díj, amelyet a 
hivatkozott törvény értelmében az önkormányzatok csak a vízi-közmű beruházásokra fordíthatnak. A 
használati díj felhasználás 2012. évig megtörtént. 
 
A gördülő fejlesztési terv készítése során forrásként a 2013. évtől fizetendő díjakkal számoltak, 
figyelembe véve a 2013. és 2014. évben már elvégzett, illetve még elvégzendő feladatokat. Az 
évenkénti használati díj összegekkel önkormányzatonként elszámoltak (a maradék összegek gördülnek, 
mint ahogyan a hiány is). A forráshiány kezelése történhet a jelenleg rendelkezésre álló pályázatok 
igénybevételével (pl. beruházásoknál, kötelező feladatok teljesítésénél) és a felújítások-pótlások 
forráshiányának kezelésére jövőben megjelenő pályázatok igénybe vételével. 
 
Kérem, hogy a leírtak alapján az alábbi döntéstervezetet jóváhagyni szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (IX.29.) határozata 
Gördülő Fejlesztési tervről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szolgáltató (üzemeltető) 
BorsodvízZrt. által készített gördülő fejlesztési terv tartalmát megismerte, az abban 
foglaltak végrehajtását javasolja. 
 
Meghatalmazza a BorsodvízZrt-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet a MEKH részére az 
Önkormányzat nevében benyújtsa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szeptember 30. 

 
 
 
Köröm, 20104. szeptember 22. 
 
 

Tóth Tibor 
polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. szeptember 29-én megtartandó ülésére 
 

8. napirendi ponthoz 
 
128-8/2014. 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás  
Társulási Megállapodás módosítása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Sajólád Község Önkormányzata, valamint Ónod Község Önkormányzata 2014. július 1. napjától 
csatlakozási szándékát fejezte ki a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény által működtetett családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátáshoz. 
  
A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás a 2014. június 19. napján megtartott ülésén a 9/2014 
(VI.19.) számú határozatával döntött a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátás 
biztosításáról Sajólád Község Önkormányzata, valamint Ónod Község Önkormányzata részére, és 
ezzel összefüggésben a Társulási Megállapodás 3. mellékletének a módosításáról. 
  
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet módosítása, 
valamint a kormányzati funkciók, államháztartási feladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII.29.) NGM rendelet megváltoztatott egyes szakfeladat kódokat és új kormányzati funkció 
kódokat vezetett be. A változásra tekintettel szükséges volt a Társulási Megállapodás 5. pontjának a 
módosítása. 
  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése 
értelmében: 

„(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a 
társulás megszüntetéséhez.” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy Sajólád és Ónod csatlakozási szándékát, valamint a Társulási 
Megállapodás módosítását az alábbi döntéstervezet szerint elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2014. (IX.29.) határozata 
a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szeptember 1. 
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Melléklet a …/2014. (IX.29.) határozathoz  
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. július 1. napján. hatályba lépett 
Társulási Megállapodást, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. 
§-ban foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A Társulási Megállapodás 5. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
 
„5. A társulás, mint önálló jogi személy az alábbi szakfeladatokon látja el tevékenységét: 

 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége; 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység;       
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 

5.1. A társulás államháztartási szakágazati besorolása:    
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége” 

 
2. A Társulási Megállapodás 5. és 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„5. A társulás mint önálló jogi személy az alábbi kormányzati funkción látja el a tevékenységét: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
 
5.1. A társulás államháztartási szakágazati besorolása: 
 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége” 
 
3. A Társulási Megállapodás 3. melléklete az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
„Ónod Község Önkormányzata” 
„Sajólád Község Önkormányzata” 
 
4. A Társulási Megállapodás 5. mellékletéből az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
 
„fogyatékos személyek nappali ellátása” 

 
Záradék: 
Záradék: Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2014. ………. napján lép hatályba.  
A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás módosító okiratát a Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa 9/2014. (VI.19.) számú határozatával 2014. június 9-én fogadta el. 
 
Kérem a képviselőket az előterjesztést megvitatni és a TM módosítását elfogadni szíveskedjenek. 
 
Köröm, 2014. szeptember 26. 
 
 

Tóth Tibor 
polgármester 
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