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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:9/2014. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületéneka2014. október 22-én18.00 órai kezdettel, a 

Köröm Községi Önkormányzat dísztermében, a3577 Köröm, Rákóczi u. 11. szám 
alatt megtartott alakuló üléséről. 

 
Jelen vannak:  Tóth Tibor   Polgármester 
   Bertáné Kondás Margit Éva Önkormányzati képviselő 
   ifj.Bodolai Miklós  Önkormányzati képviselő 
   Horváth Gézáné  Önkormányzati képviselő 
   Jablonkai Bertalan  Önkormányzati képviselő 
   Lakatos Lászlóné  Önkormányzati képviselő 
   Üveges Béla   Önkormányzati képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: 

Sinai Bertalanné  jegyző 
Soltész Balázs   aljegyző 

 
Meghívottak:  Homolyáné Balogh Anikó HVB elnök 
   TömösközynéMagyar Ágnes pénzügyi munkatárs 

Rontó Attila    Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselő 
    
Nem volt jelen az ülésen: 

Rontó Attila   Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselő 
 
 
 
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.  
Felkérte a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a települési 
önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választás eredményéről, illetve vegye ki az esküt 
a megválasztott képviselőktől. 
 
Homolyáné Balogh Anikó HVB elnök 
Gratulált a megválasztott képviselőknek, és ismertette a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 
12. napjára kitűzött általános választásának eredményét Köröm településen, az alábbiak szerint. 
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A polgármester választás eredménye: 

 
Névjegyzékben 

szereplő 
választó-
polgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelent 
választó-
polgárok 

száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli 
szavazólapok 

száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

Érvénytelen, 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

876 631 0 631 10 621 
 

Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat 
Nagy István Mihály független jelölt 18 
Bertáné Kondás Margit Éva független jelölt 80 
Babos Krisztián független jelölt 140 
Tóth Tibor FIDESZ-KDNP 322 
Jablonkai Bertalan független jelölt 61 
 
A polgármester választás eredményes volt, a megválasztott polgármester neve: Tóth Tibor. 
 
Az egyéni listás választás eredménye: 
 
Névjegyzékben 

szereplő 
választó-
polgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelent 
választó-
polgárok 

száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli 
szavazólapok 

száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

Érvénytelen, 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

876 631 0 631 10 621 
 

Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat 
Jablonkai Bertalan független jelölt 182 
Bodolai Miklós független jelölt 158 
Üveges Béla független jelölt 184 
Horváth Albert PHRALIPE 58 
Babos Krisztián független jelölt 142 
Árvai Imréné független jelölt 82 
Nagy István Mihály független jelölt 74 
Lakatos Lászlóné független jelölt 184 
Fekete Tibor független jelölt 91 
Vadász Károly független jelölt 116 
Szajkó Gizella független jelölt 59 
Molnár Zoltán független jelölt 122 
Nagy István független jelölt 34 
Bertáné Kondás Margit Éva független jelölt 168 
Orgon Gyula független jelölt 147 
Rontó Attila független jelölt 126 
Rontó Károly független jelölt 52 
Lakatos Gyula független jelölt 120 
Orosz Zsuzsanna független jelölt 63 
Tóth Miklós független jelölt 126 
Lakatos Gyula független jelölt 103 
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Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat 
Ruszó László független jelölt 85 
Rontó Imre független jelölt 27 
Szabó Antalné független jelölt 87 
Horváth Zoltán független jelölt 115 
Horváth Gézáné független jelölt 226 
 
Az egyéni listás választás eredményes volt. A megválasztható képviselők száma: 6 fő. A megválasztott 
képviselők száma: 6 fő. A megválasztott képviselők: Jablonkai Bertalan, Bodolai Miklós, Üveges Béla, 
Lakatos Lászlóné, Bertáné Kondás Margit Éva, Horváth Gézáné. 
 
 
A roma nemzetiségi választás eredménye: 
 
Névjegyzékben 

szereplő 
választó-
polgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelent 
választó-
polgárok 

száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli 
szavazólapok 

száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

Érvénytelen, 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

262 206 0 206 4 202 
 

Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat 
Horváth Gézáné LUNGO DROM 111 
Horváth Zsolt PHRALIPE 19 
Rontó Attila LUNGO DROM 67 
Farkas Géza PHRALIPE 29 
Kótai Krisztián DROSZ 42 
Lakatosné Horváth Szandra DROSZ 25 
Farkas Lászlóné LUNGO DROM 62 
Horváth Albert PHRALIPE 33 
Lakatos Lászlóné DROSZ 87 
Balogh Krisztina RPT 16 
Vadász Károly PHRALIPE 54 
 
A roma nemzetiségi választás eredményes volt, a megválasztott képviselők: Horváth Gézáné, Rontó 
Attila, Lakatos Lászlóné. 
 
A tájékoztatást követően Homolyáné Balogh Anikó HVB elnök megkérte a jelenlévőket, hogy az eskü 
letételéhez szíveskedjenek felállni, majd a képviselők mondják utána az alábbi szöveget: 
 
„Én, (eskütevő neve), becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtarttatom; képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat Köröm fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen.” 
 
A Helyi Választási Bizottság elnöke eredményes munkát, korrekt, bizalmon alapuló együttműködést, 
kitartást, és jó egészséget kívánt. Ezt követően átadta az esküokmányokat. 
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Homolyáné Balogh Anikó HVB elnök megkérte a jelenlévőket, hogy a polgármesteri eskü letételéhez 
szíveskedjenek felállni, majd a polgármester mondja utána az alábbi szöveget: 
 
„Én, Tóth Tibor, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtarttatom; polgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Köröm fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen.” 
 
A Helyi Választási Bizottság elnöke eredményes munkát, a Képviselő-testülettel való korrekt, bizalmon 
alapuló együttműködést, kitartást, és jó egészséget kívánt. Ezt követően átadta az esküokmányt. 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Bertáné Kondás Margit Éva ésÜveges Béla képviselőket jelölte ki.     
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. A képviselők 6 igen szavazattal a javasolt 
napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak szerint elfogadták: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. A  Képviselő-testület tagjainak eskütétele 
 

2.  A Polgármester eskütétele 
 

3. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának Módosítására 
Előterjesztő: polgármester 

Írásbeli előterjesztés 
 

4. Javaslat alpolgármester és tisztségviselők választására, eskütétel 
Előterjesztő: polgármester 

      Szóbeli előterjesztés 
 

5. Javaslat a polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának 
megállapítására 

Előterjesztő: Jogi, pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke 
      Szóbeli előterjesztés 
 
6. Egyebek 
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3. Napirend tárgyalása 
 
 

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának Módosítására 
Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi 

 
 
Tóth Tibor polgármesterjavasolta roma tanácsnok megválasztását. 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Kiegészítést tett: a tanácsnok évente beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek, illetve 
javaslatokat tehet a Képviselő-testület felé. 
 
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 Önkormányzata Képviselő-testületének 

… /2014(X.22.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011.(IV.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk  (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011.(IV.15.) önkormányzati 
rendeletaz alábbi 11/A §- sal egészül ki. 

„11/A. §  A képviselő-testület a roma nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés 
és kapcsolattartás, roma nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatkör ellátására a 
települési képviselők közül egy fő tanácsnokot választ.” 
 
2. § Ez a rendelet 2014. október 22-én, 18 óra 30 perckor lép hatályba. 
 
 

 
 

Javaslat Önkormányzati Tanácsnok megválasztására 
Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta roma tanácsnokként Horváth Gézáné képviselő megválasztását. 
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Horváth Gézánéképviselőbejelentette az érintettségét. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 1 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (X.22.) határozata 

Önkormányzati tanácsnok megválasztása 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 34. §  és az SZMSZ 11/A §.-
a felhatalmazása alapján Köröm Község  Önkormányzati tanácsnokává Horváth 
Gézáné képviselőt választja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

4. Napirend tárgyalása 
 
 

Javaslat tisztségviselők megválasztására 
Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javaslatot tett a Jogi-Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztására az alábbiak szerint: 

elnök:  Üveges Béla 
tagok: Bertáné Kondás Margit Éva 
 Horváth Gézáné 

 
Üveges Béla képviselő bejelentette érintettségét. 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek. A Jogi-Ügyrendi 
és pénzügyi bizottság elnöke: Üveges Béla képviselő. 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 1 
 
 
Bertáné Kondás Margit Éva képviselő bejelentette érintettségét. 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek. A Jogi, ügyrendi 
és pénzügyi bizottság tagja: Bertáné Kondás Margit Éva képviselő. 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 1 
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Horváth Gézáné képviselő bejelentette érintettségét. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek. A Jogi, ügyrendi 
és pénzügyi bizottság tagja: Horváth Gézáné képviselő. 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 1 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (X.22.) határozata 

aJogi-Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 58. § (1) bekezdésének 
felhatalmazása alapján Köröm Község Jogi-Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 
elnökévé Üveges Béla, tagjaivá Bertáné Kondás Margit Éva és Horváth Gézáné 
képviselőket választja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Javaslat alpolgármester megválasztására, eskütétel 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi 
Az alpolgármester megválasztásáról készült jegyzőkönyv ezen Jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét 

képezi 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javaslatot tett alpolgármester megválasztására az előterjesztés szerint, ifj. Bodolai Miklós képviselő 
személyében. 
 
Ifj. Bodolai Miklós képviselő bejelentette érintettségét. 
 
Üveges BélaJogi-Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
A szavazást követően a Jogi-Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a szavazatokat megszámlálta, és az 
alábbi eredményt állapította meg: 
 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 5 Érvénytelen szavazat:2 Tartózkodás: 0 
 
A szavazás érvényes és eredményes volt, a megválasztott alpolgármester neve: ifj. Bodolai Miklós. 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (X.22.) határozata 

Köröm Község alpolgármesterének megválasztásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 74. § (1) bekezdés 
felhatalmazása alapján Köröm község társadalmi megbízatású alpolgármesterévé 5 
igen, 2 nem szavazattal ifj. Bodolai Miklóst választotta meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Megkérte a jelenlévőket, hogy azalpolgármesteri eskü letételéhez szíveskedjenek felállni, majd az 
alpolgármester mondja utána az alábbi szöveget: 
 
„Én, Bodolai Miklós, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtarttatom; alpolgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Köröm fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen.” 
 
A polgármester eredményes munkát, kitartást, és jó egészséget kívánt. Ezt követően átadta az 
esküokmányt. 
 
 

5. Napirend tárgyalása 

 
Javaslat a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta az előterjesztés elfogadását. Bejelentette érintettségét. 
 
A képviselők az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 1 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (X.22.) határozata 

társadalmi megbízatású polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 71. § (4) bekezdés b) pontja 
és az 5) bekezdése alapján Tóth Tibor társadalmi megbízatású polgármester 
illetményét 2014. október 12. napjától 149.575,- Ft összegben, költségtérítését az Mötv. 
71. § (6) bekezdése alapján 22.435,- Ft összegben állapítja meg. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény számfejtéséről fentieknek 
megfelelőengondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző, pénzügyi előadó 
Határidő: azonnal 

 
 
 

Javaslat az Alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására 
Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta, hogy az előterjesztés a soron következő Testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra. 
 
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 
 
 
 
 

6. Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. 

 
Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi 

 
 
 
Sinai Bertalanné jegyző 
Javasolta, hogy az Önkormányzat írja ki aBursa Hungarica ösztöndíj pályázatot az írásbeli 
leőterjesztésnek megfelelően. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek. 
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Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 7 Nem szavazat:0 Tartózkodás: 0 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (X.22.) határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot kiírja az alábbiak szerint: 
 
1. 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.  
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.  
 
2. 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.  
3. 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.  
 
4. A Képviselő-testület döntése alapján szociálisan rászorult az a hallgató, akinek 
családjában a közös háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát. 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 
forintösszegét. 
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1. A pályázat beadásához az EPER-BURSA rendszerben egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi 
pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-BURSA 
rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk 
a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. november 07. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Polgármester az alakuló ülést 18 óra 55 perckor bezárta. 

 
Köröm, 2014. október 22. 
 
 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester      jegyző  

 
 
 

Hitelesítők: 
 
 
 
 
 

Bertáné Kondás Margit Éva    Üveges Béla 
képviselő     képviselő
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. október 22-én megtartandó ALAKULÓ ÜLÉSRE 

 
3. napirendi ponthoz 

 
……../2014. 

Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. § 
(1) bekezdése szerint a képviselő-testület alakuló ülését a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását követő 15 napon belül tartja meg. 
Az alakuló ülést célszerű a választást követő legkorábbi időpontban megtartani, melynek során 
figyelemmel kell lenni az SZMSZ rendelkezéseire, elsősorban az alakuló ülés megtartására vonatkozó 
szabályokra, ennek hiányában az ülés előkészítésére vonatkozó általános rendelkezésekre. 
Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti (Mötv. 43. § (2) bek.) 
 
Az alakuló ülés – törvényi szabályozásból fakadó – kötelező napirendi pontjai: 

- képviselők eskütétele, 
- polgármester eskütétele, 
- SZMSZ módosítása vagy felülvizsgálata 
- alpolgármester megválasztása 
- alpolgármester eskütétele 
- polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja 
- bizottságok, bizottsági tagok megválasztása 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza – többek között – a polgármesteri és alpolgármesteri 
tisztség betöltésének módját, a megválasztható bizottságok, bizottsági tagok számát, a zárt ülésre 
vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Köröm Község Önkormányzat jelenlegi SZMSZ-e szerint nincs tanácsnoki feladatokat ellátó képviselő. 
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy tekintettel a község lakosságának igen magas arányú roma 
népességére, válasszunk roma közösséggel és a roma nemzetiségi önkormányzattal való 
kapcsolattartásra egy ilyen irányú feladatokat ellátó tanácsnokot. Azt gondolom, hogy ennek indokolását 
nem kell különösebben kifejteni Önöknek. A helyi roma közösséget és annak legitim vezetőit minél 
jobban be kell vonjuk a döntéseink előkészítésébe, és feladatokat kell kapjanak a végrehajtásban is. 
Ebben nagyon hasznos szerepe lesz az új tanácsnoknak. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatunk több ponton elavult rendelkezéseket, hatályon kívül lévő 
hivatkozásokat tartalmaz, ezért indokolttá vált új SZMSZ megalkotása. Erre hat hónapon belül sort kell 
kerítenünk, de most csak a beterjesztett módosítást javaslom elfogadni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztéshez csatolt rendelettervezetet megvitatni és 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Köröm, 2014. október 17. 

Tóth Tibor s.k. 
polgármester 



2. sz. melléklet 

14 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. október 22-én megtartandó ALAKULÓ ÜLÉSRE 

 
3. napirendi ponthoz 

 
………/2014. 

Önkormányzati Tanácsnok Megválasztása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A negyedik napirend keretében a Szervezeti és Működési Szabályzat 11/A §-a szerint a képviselő-
testület egy fő tanácsnokot választ a roma nemzetiségi önkormányzattal való kapcsolattartásra, 
valaminta roma közösséggel való kapcsolattartásra. 
 
Az Mötv. 34. § szerint: 
A Képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a javaslatára az 
önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület 
által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. 
 
A tanácsnok megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-
testület megbízatásának időtartamára. 
 
Az SZMSZ hatályba léptetett rendelkezései szerint fentiek alapján javaslom Horváth Gézánét 
tanácsnoknak megválasztani. 
 

Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (X.22.) határozata 
Önkormányzati tanácsnok megválasztása 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 34. §  és az SZMSZ 11/A §.-
a felhatalmazása alapján Köröm Község  Önkormányzati tanácsnokává Horváth 
Gézáné képviselőt választja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Köröm, 2014. október 16. 
 
 Tóth Tibor s.k. 
 polgármester 
 
 



3. sz. melléklet 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. október 22-én megtartandó ALAKULÓ ÜLÉSRE 

 
4. napirendi ponthoz 

 
………/2014. 

Jogi-Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A negyedik napirend keretében a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a képviselő-testület Jogi-
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságot hoz létre.  
 
Az Mötv. 43. § (3) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen 
e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, 
az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. 
 
Az Mötv. 58. § (1) bekezdése szerint: 
„ A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön 
létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt 
számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a 
bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.” 
 
A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön 
létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. 
 
Az SZMSZ hatályba léptetett rendelkezései szerint fentiek alapján javaslom a Jogi-Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökévé Üveges Bélát, tagjaivá Bertáné Kondás Margit Éva és Horváth Gézáné 
képviselőket megválasztani. 
 

Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (X.22.) határozata 
aJogi-Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 58. § (1) bekezdésének 
felhatalmazásaalapján Köröm Község Jogi-Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 
elnökévé Üveges Béla, tagjaivá Bertáné Kondás Margit Éva és Horváth Gézáné 
képviselőket választja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Köröm, 2014. október 16. 
 Tóth Tibor s.k. 
 polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. október 22-én megtartandó ALAKULÓ ÜLÉSRE 

 
4. napirendi ponthoz (SZÓBELI előterjesztés) 

 
……../2014. 

Alpolgármester megválasztása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. A képviselő-
testület legalább egy alpolgármestert köteles saját tagjai közül megválasztani az alakuló (vagy 
azt követő) ülésen (Mötv. 74. § (1) bek.). 
 
A választható alpolgármesterek számát, illetve a tisztség betöltésének módját, mint alapvető szervezeti 
kérdést az SZMSZ-ben kell szabályoznia a képviselő-testületnek. 
 
Az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról a képviselő-testület dönt 
(Mötv. 74. § (1) bek.). 
Az érintett alpolgármester kérésére a választás idejére zárt ülést kell tartani (Mötv. 46. § (2) bek. a) 
pont). 
Titkos szavazás lebonyolítása az SZMSZ szabályai szerint a Jogi-Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
feladata.  
A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a képviselő-testület 
jegyzőkönyvéhez kell csatolni. 
 
Az alpolgármester eskütételére megválasztását követően kerülhet sor. 
 
Az előzőekben a Jogi-Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai megválasztásra kerültek, ezért felkérem 
őket, hogy folytassák le az alpolgármester megválasztására irányuló titkos szavazást. 
 
Az Mötv. 74. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján Köröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének alpolgármesterévé …………………………..képviselőt javaslom megválasztani. 
 
A titkos szavazás technikai feltételeiről a jegyző gondoskodik, aki elkészítette a szükséges számú 
szavazólapot, az urnát és a jegyzői irodában a szavazóhelyiséget. 
 
A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálását követően megállapítja az érvényes és 
érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét, melyet a jegyző külön jegyzőkönyvbe foglal. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az alpolgármestert fentiek szerint megválasztani szíveskedjenek. 
 
 
 
 



4. sz. melléklet 
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Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (X.22.) határozata 
Köröm Község alpolgármesterének megválasztásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 74. § (1) bekezdés 
felhatalmazása alapján Köröm község társadalmi megbízatású alpolgármesterévé 
……igen, ……nem szavazattal ………..-t választotta meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Köröm, 2014. október 16. 
 
 Tóth Tibor 
 polgármester 
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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: …/2014. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületénekülésén,2014. október 22-éna Köröm Községi 

Önkormányzat polgármesteri irodában a 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. szám alatt 
megtartott alpolgármester választásról 

 
Jelen vannak:  Üveges Béla   Bizottsági elnök 

Bertáné Kondás Margit Éva Bizottsági tag 
   Horváth Gézáné  Bizottsági tag 
    
Üveges BélaJogi-Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Megvizsgálta a szavazásra biztosított polgármesteri irodát, és az urnát, valamint átvette a 7 db 
lepecsételt szavazólapot Bodolai Miklós jelölt nevével. 
A Bizottság megállapította, hogy a titkos szavazás lebonyolításának semmilyen akadálya nincs. 
Átadta a Képviselő-testület tagjai számára a lepecsételt szavazólapokat. Felkérte a képviselőket a 
szavazólap kitöltésére, és annak urnába történő elhelyezésére. A Testület tagjai egyenként adták le 
szavazatukat a polgármesteri irodában. 
A szavazás után a Bizottság az urnát felbontotta, és 7 db szavazólapot talált benne. A  Bizottság 
megállapította, hogy Bodolai Miklós jelölt 5 érvényes szavazatot kapott, ezen kívül még 2 db 
érvénytelen szavazat volt az urnában. A bizottság megállapította, hogy a szavazás érvényes és 
eredményes volt. A Bizottság elnöke a választás eredményét bejelentette a Testület ülésén. 
 
A szavazást követően a Jogi-Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a szavazatokat megszámlálta, és az 
alábbi eredményt állapította meg: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 5 Érvénytelen szavazat:2 Tartózkodás: 0 
 
A szavazás eredményes volt, a megválasztott alpolgármester neve: ifj. Bodolai Miklós. 
 
 
Köröm, 2014. október 22. 
 
 
Üveges Béla          Sinai Bertalanné 
Bizottság elnöke         jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. október 22-én megtartandó ALAKULÓ ÜLÉSRE 

 
5. napirendi ponthoz 

 
……/2014. 

Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Mötv. 64. § (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi 
megbízatásban látja el. Az új szabályozás a lakosságszámtól függetlenül biztosítja ezt a lehetőséget. A 
polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, tehát a régi tisztség megszűnik, és 
új jogviszony keletkezik. 
 
Az Mötv. az alábbiak szerint rendelkezik: 
„71. §  (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 
összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, 
vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes 
államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. 
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre 
jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának 
összegével. 
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében; 
b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
c) 60%-a az 1501–10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
d) 70%-a a 10 001–30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 

(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező 
mértékű tiszteletdíjra jogosult.  
(6)A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult.” 
 
Az Mötv. 146. § (3) bekezdése szerint: 
A 11. § (2) bekezdés b) pontja, 90. § (2) bekezdése, 98. § (8) és (11) bekezdése alkalmazása során a 
költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó, egyéb esetekben a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott 
lakosságszámot és időpontot kell figyelembe venni. 
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Köröm község 2014. január 1-jei lakosságszáma a Magyar Államkincstár közlése alapján: 1481 fő. 
 
Fent leírtak szerint a polgármester illetményére az Mötv. 71. § (4) bekezdés b) pontja és 5) bekezdései  
az irányadóak, vagyis a helyettes államtitkár illetményének (747.877,- Ft)  40 %-ának, vagyis 299.150,- 
Ft-nak az 50%-ára vagyis 149.575- Ft illetményre, valamint a polgármesteri illetmény 15 %-ában 
meghatározott mértékű, 22.435,- Ft költségtérítésre  jogosult. 
 
Az illetményt összegszerűen kell megállapítani a törvény rendelkezése alapján. A polgármester 
illetményének összege tekintetében a képviselő-testületnek nincs mérlegelésre lehetősége. 
A polgármester illetménye az Mötv. 35. § (4) bekezdésében foglaltak szerint közérdekű adat, ezért erről 
nyílt ülés keretében, egyszerű szótöbbséggel célszerű határozatot hozni. 
 
Javaslom a 2014. október 12-én megválasztott társadalmi megbízatású polgármester illetményét az 
alábbi döntéstervezetben foglaltak szerint megállapítani: 
 

Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (X.22.) határozata 
társadalmi megbízatású polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 71. § (4) bekezdés b) 
pontja és az 5) bekezdése alapján Tóth Tibor társadalmi megbízatású polgármester 
illetményét 2014. október 12. napjától 149.575,- Ft összegben, költségtérítését az 
Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 22.435,- Ft összegben állapítja meg. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény számfejtéséről fentieknek megfelelően 
gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző, pénzügyi előadó 
Határidő: azonnal 

 
 
Köröm, 2014. október 16. 
 
 Sinai Bertalanné s.k. 
 jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. október 22-én megtartandó ALAKULÓ ÜLÉSRE 

 
5. napirendi ponthoz 

 
………./2014. 

 
Alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét az Mötv. 80. § (2) 
bekezdése szerint a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-
a közötti összegben állapíthatja meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat. 
A tiszteletdíj mértékét lakosságszám alapján kell megállapítani. A lakosságszám megállapítására 
irányadó a napirendi pontnál már hivatkozott Mötv. 146. § (3) bekezdése. 
Fentiek alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának mértéke 149.575,- Ft (mely a 
főállású polgármester tiszteletdíjának {299.150,- Ft} 50 %-a).  
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 149.575,- Ft 70-90 %-a között, (104.702,- Ft és 
134.617,- Ft között) kell megállapítani. 
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint: 
„A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a 
megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult.” 
Költségtérítését tehát 15.705,- Ft és 20.192,- Ft között kell megállapítani. 
 
Javaslom, hogy a megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját – tekintettel az 
önkormányzat anyagi helyzetére – a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíjának 70 %-ában, azaz 104.702,- Ft összegben, költségtérítését tiszteletdíja 15 %-ában, azaz 
15.705,- Ft összegben állapítsa meg. 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (X.22.) határozata 
a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 80. § (2) bekezdése 
alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában, 104.702,- 
Ft összegben, költségtérítését az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján tiszteletdíjának 15 
%-ában, 15.705,- Ft összegben állapítja meg. 
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Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény számfejtéséről fentieknek megfelelően 
gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző, pénzügyi előadó 
Határidő: azonnal 
 

Köröm, 2014. október 16.                                        
Tóth Tibor 
polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület2014. október 22-én megtartandó alakuló 
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.  
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.  
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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 javaslatot: 
 

Döntési javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (X.22.) határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot kiírja az alábbiak szerint: 
 
1. 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.  
 
2. 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.  
3. 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.  
 
4. A Képviselő-testület döntése alapján szociálisan rászorult az a hallgató, akinek 
családjában a közös háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát. 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 
forintösszegét. 
 
2. A pályázat beadásához az EPER-BURSA rendszerben egyszeri pályázói 

regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi 
pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-BURSA 
rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk 
a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. november 07. 

 
Köröm, 2014.október 20. 

Tóth Tibor 
polgármester 


