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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: 11/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének a 2014. december 4-én 18.00 órai kezdettel, 
a Köröm Községi Önkormányzat dísztermében, a 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. szám 
alatt megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Tóth Tibor   polgármester 

   Bodolai Miklós   alpolgármester 

Bertáné Kondás Éva  önkormányzati képviselő 

   Horváth Gézáné  önkormányzati képviselő 

   Lakatos Lászlóné  önkormányzati képviselő 

   Üveges Béla   önkormányzati képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  

Soltész Balázs   aljegyző 

 

Meghívottak:  Tömösközyné Magyar Ágnes pénzügyi munkatárs  
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                                       Rontó Attila    Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

    

Nem volt jelen az ülésen: 

Jablonkai Bertalan  önkormányzati képviselő 

 

 

Tóth Tibor polgármester 

Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 6 
(hat) képviselő jelen van, az ülés határozatképes; a polgármester az ülést megnyitotta. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth Gézáné és Lakatos Lászlóné képviselőket jelölte ki.     
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. 
 
A képviselők 6 igen szavazattal a javasolt hitelesítőket elfogadták, a javasolt napirendi pontokkal 
kapcsolatban az alábbi észrevételeket tették: 
 
Üveges Béla képviselő 
Javasolta a Meghívóban szereplő napirendi pontok közül az 1., a 2. és a 6. napirendi pontot 2-2 külön 
napirendi pontra bontani. 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Meghívóban 3. sorszámon szereplő, Bursa Hungarica 
pályázat elbírálása napirendi pontot zárt ülés keretében kell megtárgyalni, ezért javasolta az említett 
napirendi pontot az ülés végére sorolni. 
 
A képviselők 6 igen szavazattal a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadták: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről. ÖNHIKI pályázat benyújtása 

Előterjesztő: polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

 
2. 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előterjesztő: jegyző 

Írásbeli előterjesztés 
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3. Szociális tűzifa támogatással kapcsolatos rendelet elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

 
4. Temető működéssel kapcsolatos rendeletek elfogadása      

Előterjesztő: polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

 

5. Ottó-ház ajándékozási szerződésének előkészítése 

             Előterjesztő: polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

 

6. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

             Előterjesztő: polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

     

7. Társulási megállapodások módosítása, Nyékládházi Fejlesztési Társuláshoz való 
csatlakozás 

Előterjesztő: polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

 

8. Javaslat a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014-2019 közötti önkormányzati 
ciklusban történő további fenntartására 

Előterjesztő: polgármester 

Írásbeli előterjesztés 
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9. Együttműködési Megállapodás elfogadása RNÖ-vel 

            Előterjesztő: polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

 

10. Egyebek 
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11. Bursa Hungarica pályázat elbírálása 

Előterjesztő: jegyző 

Szóbeli előterjesztés 

 

1. Napirend tárgyalása 
 

Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
ÖNHIKI pályázat benyújtása 

 
Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi 

 
 
Tóth Tibor polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Kiegészítést tett. Tájékoztatta a Képviselőket, hogy az Önkormányzat bankszámlájának egyenlege 
2014. december 4-én 1.963.755 Ft, ebből kell kigazdálkodni a közeljövőben a számlatartozásokat. A 
szállítói kötelezettség 4 M Ft körüli összegre rúg. 
A likviditási probléma oka 3.726.977 Ft-nyi forráselvonás, amelyet a Kincstár október 29-én 
érvényesített inkasszó útján. Az inkasszó oka az volt, hogy a tavalyi ÖNHIKI pályázatban nyert 
támogatási összeg egy része 2014. januárban került felhasználásra. 
Pogácsás Tibor Önkormányzati Államtitkár Úr részére egy kérelmet adtunk be, amelyben kértük az 
Államtitkár Úr engedélyét rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásához. A levélben 3,7 M 
Ft-nyi szállítói tartozást mutattunk be, de a levél megírása óta eltelt pár napban a számla tartozás 4,2 M 
Ft körüli összegre duzzadt. A rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem rögzítését a 
Minisztériumban teszik lehetővé, de a pályázat benyújtásához a Testület jóváhagyó megerősítése kell. 
 
Üveges Béla képviselő 
A rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásával egyetértett. Bővebb tájékoztatást kért az 
inkasszó okáról. Ha 2014. januárban történt kifizetéshez kapcsolódik, akkor miért október 29-én került 
rá sor? Az Államtitkár Úrnak írt levélben a 2013. évi számlák 2014. évben történt kifizetésére történt 
hivatkozás. Elfogadható, hogy a 2013. évi számlák 2014. évben kerültek kifizetésre? 
 
Tömösközyné Magyar Ágnes pénzügyi munkatárs 
A szállítói számlák teljesítési ideje és fizetési határideje időben eltér egymástól a nem készpénzes 
beszerzések esetén. A szállítóval történő megállapodás függvényében ez az eltérés lehet pl. 8, 15, 30 
vagy több nap. Ezért előfordulhat, hogy a teljesítés napja és a fizetési határidő napja más-más 
időszakra, egymástól eltérő hónapra vagy akár naptári évre esik. Ekkor a határidőben történő pénzügyi 
rendezés esetén is a 2013. évi teljesítésű számla 2014. évben kerül kiegyenlítésre. Tehát ez elvileg 
nem szabálytalan. 
A tavalyi ÖNHIKI támogatási összegből 2014. januárban kiegyenlített számlák lejárt szállítói 
kötelezettségek voltak, azaz a fizetési határidejük 2013. évi volt. Ezen számlák esetében a kiegyenlítés 
likviditási probléma miatt nem történt meg 2013. évben. 
2013. évben pénzforgalmi szemléletű volt az államháztartási számvitel, ami azt jelenti, hogy csak a 
2013-ban pénzügyileg rendezett számlák kerülhettek könyvelésre, csak ezeket a számlákat lehetett 
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költségként elszámolni, illetve a Beszámolóban szerepeltetni. A 2014. januárjában kifizetett 2013. évi 
teljesítésű számlákat nem. Ezért ezen számlák összege nem jelentkezett az egyes finanszírozási 
feladatokon, emiatt keletkezett a feladatokon „hiány”, amit a Kincstár októberben, a 2013. évi 
Beszámoló felülvizsgálata után visszavont. Ez nem tényleges hiány, a 2014. évről készült 
Beszámolóban ez az összeg szerepeltetésre kerül, többletként fog jelentkezni, és az Önkormányzatnak 
visszajár. 
Kiegészítésül még annyit, hogy a számviteli rendszer idén megváltozott, a számlákat a kiegyenlítéstől 
függetlenül el kell számolni költségként, tehát az idei Beszámoló kapcsán nem fog keletkezni effajta 
különbözet. 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Kiegészítést tett. A 3,7 M Ft-nyi összeget a következő Beszámolóban fogjuk tudni érvényesíteni, de már 
most megigényeljük rendkívüli támogatás formájában, likviditási problémák miatt. 
  
Tóth Tibor polgármester 
A likviditási helyzet stabilizálása miatt szükséges a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy december végén egy újabb Testületi ülés keretében tájékoztatást ad 
az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről. 
 
Üveges Béla képviselő 
A rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásának milyen határideje van? 
 
Tóth Tibor polgármester 
Miután az Államtitkár Úr engedélyezi, elektronikusan kell rögzíteni a támogatási igényt, 2014. december 
10-ig. 
 
Egyéb észrevétel nem lévén, a polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a határozati javaslatban szereplő támogatási összeg (3.757.779 Ft) 
pontosításra került az Államtitkár Úrnak megírt levél kelte óta eltelt időben felmerülő újabb szállítói 
kötelezettségek miatt. Kérte a határozati javaslatot a pontosított összeggel (3.861.257 Ft) elfogadni, 
azzal, hogy a javaslat többi része változatlan. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2014. (XII.04.) határozata 
ÖNHIKI pályázat benyújtásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megyei 
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati 
támogatásokról szóló 7/2014 (I.31.) BM rendelet szabályai alapján rendkívüli 
önkormányzati támogatási igényt nyújt be az elmaradt szállítói számlák 
kiegyenlítésére, 3.861.257 Ft értékben a mellékelt kimutatás alapján. 
 
Felelős: polgármester, pénzügyi előadó 
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Határidő: december 11. 
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2. Napirend tárgyalása 
 

2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi 
 
 
Tóth Tibor polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
Üveges Béla képviselő 
A belső ellenőrzés lefolytatásának milyen költsége van Köröm Község Önkormányzata számára? 
 
Tóth Tibor polgármester 
A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési feladatait a Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el a társult önkormányzatok részére. A belső ellenőrzés 
lefolytatásának nincs külön költsége az Önkormányzat tekintetében, azt a Társulásnak megfizetett 
tagdíj összege tartalmazza. 
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2014. (XII.04.) határozata 
az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervéről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) foglalt jogkörében 
eljárva jóváhagyja az Önkormányzatra vonatkozó 2015. évi belső ellenőrzési tervet az 
előterjesztés mellékleteivel együttesen.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2014. december 31. 
Végrehajtást végzi: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
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3. Napirend tárgyalása 
 

Szociális tűzifa támogatással kapcsolatos rendelet elfogadása 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat kérelmét Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr 
pozitív elbírálásban részesítette, melynek alapján Köröm részére 3 429 000 Ft összegű, vissza nem 
térítendő egyszeri támogatás került jóváhagyásra, amely összeget az önkormányzat 180 erdei 
köbméter keménylombos tűzifa vásárlására használhatja fel. 
A Testületnek rendeletben kell szabályoznia a jogosultak körét, a tűzifa kiosztás rendjét. Elsősorban a 
lakásfenntartási támogatásban részesülő lakosok részesülhetnek szociális célú tűzifa támogatásban, 
másodsorban a 65 év feletti lakosok, függetlenül attól, hogy szociális juttatásban részesülnek-e. A 65 év 
feletti lakosok közül azok jogosultak tűzifa támogatásra, akiknek az 1 főre eső jövedelme nem haladja 
meg a nyugdíjminimum 500%-át (egyedülállók esetében), illetve 350%-át (házastársak, élettársak 
esetében). 
A tűzifa átvételét Átvételi elismervényen kell igazolniuk a lakosoknak. 
Az Önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítania a tűzifa beszerzéshez, az Önkormányzatot csak a 
tűzifa szállítási költsége terheli. 
 
Üveges Béla képviselő 
A rendelet tervezetben a támogatás iránti kérelmek beadási határideje 2015. február 1. Nem túl távoli 
határidő ez? Nem fog problémát okozni, ha január végén ad be valaki kérelmet, viszont a tűzifa 
kiosztása már korábban, január hónap folyamán megtörténik? 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Tavaly utólag is adtak be kérelmet a lakosok tűzifára. Azért a távoli határidő, hogy legyen lehetőség 
január végéig kérelmet beadni. Ha a tűzifa korábban kiosztásra kerülne, akkor a kérelem el lesz 
utasítva. 
 
Tóth Tibor polgármester 
A kiosztás határideje attól is függ, hogy az Erdészet mikor szállítja a tűzifát. Tavaly gond volt ezzel, 
kevés volt a szállító, késett a tűzifa. 
 
Üveges Béla képviselő 
Kifejezte tetszését azzal kapcsolatban, hogy az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy helyszíni 
ellenőrzésen bizonyosodjon meg a kérelmek valóságtartamáról. 
 
Rontó Attila RNÖ elnök 
Megjegyezte, hogy nem csak a kérelmek valóságtartamát fontos ellenőrizni, hanem a tűzifa kiosztás 
körülményeit, menetét. Tavaly előfordult, hogy a lakosok a megítélt mennyiségnél kevesebb tűzifát 
kaptak meg, és reklamálniuk kellett. 
 
Horváth Gézáné képviselő 
Javasolta, hogy a tűzifa kiosztást olyan személyek végezzék, akiknek befolyása van a lakosokra, hogy 
ne lehessen visszaélést elkövetni. 
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Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy keresi a megoldást a tűzifa szakszerű kiosztására. 
 
Bodolai Miklós alpolgármester 
Megjegyezte, hogy a rendelet tervezetben a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint annak lehet tűzifa 
támogatást adni, aki „lakásának fűtését fafűtésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja”. Ez azt sugallja, csak 
az kaphat támogatást, akinek fafűtésű tüzelő berendezése van, de az nem, akinek vegyes, fa- és széntüzelésre 
is alkalmas berendezése van. Javasolta a szövegezést pontosítani. Javasolta a szöveget a következő módon 
kiegészíteni: tűzifa támogatást az kaphat, aki „lakásának fűtését fafűtésre is alkalmas tüzelőberendezéssel 
biztosítja”. 
 
A szöveg fenti pontosítását a képviselők 6 igen szavazattal elfogadták. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Egyéb észrevétel nem lévén, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2014. (XII.04.) önkormányzati rendelete  
 

szociális célú tűzifa támogatás juttatásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
1. § A rendelet hatálya Köröm község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, és ott 
bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgárokra terjed ki. 
 
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat 
elsősorban 
a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Sztv.) szerint 
    aa) aktív korúak ellátására, 
    ab) időskorúak járadékára, 
    ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult, 
b) annak a családnak, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
és lakásának fűtését fafűtésre is alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 
(2) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  
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3. § A polgármester a 2.§ (1) bekezdésben lévő rászorulókon felül támogatást adhat még 
annak a 65 év feletti kérelmezőnek is, akinek egyedül álló esetén az egy főre eső jövedelme 
nem haladja meg a nyugdíjminimum 500%-át, házastársak, élettársak esetén a 350%-át. 
 
4. § A támogatás iránti kérelmeket 2015. február 1. napjáig lehet benyújtani a rendelet 1. 
melléklete szerinti formanyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
5. §  (1) A szociális célú tűzifa támogatásról a Polgármester határozattal dönt a 3. §-ban 
meghatározott határidő lejártát követő 10 munkanapon belül. 
(2) A polgármester a döntés meghozatala előtt – az önkormányzat hivatala köztisztviselőjének 
bevonásával – szúrópróba szerűen helyszíni ellenőrzést végezhet a kérelem 
valóságtartalmának megállapítása céljából, különös tekintettel a fatüzelésre alkalmas 
fűtőberendezés meglétére és használatára. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
6. § A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi 
elismervény aláírásával igazolja. 
 
7. § Ez a rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba és 2015. február 28-án hatályát veszti. 
 
 
 
Tóth Tibor        Sinai 
Bertalanné 
polgármester        jegyző 
 
1. melléklet a 12/2014. (XII.04.) önkormányzati rendelethez 

 
 

KÉRELEM 
SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ 

 
A kérelem benyújtható 2015. február 1-ig! 

A) Személyi adatok 
 
1. Kérelmező 
neve:……………..………………..……………………………………………………..….. 
2. Születési neve: 
…………………………………………………………………………………..………. 
3. Születési helye, ideje:……………………………………TAJ 
szám:………………………………….. 
4. Anyja 
neve:…………………………………………………….………………………………….……. 
5. 
Lakcíme:……………………………………………………………..………………………………..…. 
6. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók: 

 
 Név Születési hely, 

idő 
Anyja neve Rokoni 

kapcsolat 
a)     
b)     
c)     
d)     
e)     
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f)     
g)     
h)     
i)     
j)     
 
7. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a szociális célú tűzifa támogatásra jogosult vagyok, 
mert az alábbi szociális ellátásban részesülök:* 
a) aktív korúak ellátása (foglalkozatást helyettesítő támogatás/rendszeres szociális 
segély) 
b) időskorúak járadéka 
c) lakásfenntartási támogatás 
8. Fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbiak alapján:* 
a) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek 
b) Az önkormányzat rendeletének 3.§- alapján 
 
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:            rendelkezem               nem rendelkezem* 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a kérelem elbírálására 
jogosult szerv ellenőrizheti. 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Köröm, 201….év…………………………..hó……….nap 
 
                                                                                               ……………………………… 
                                                                     az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének                    
                                                                                               aláírása 
 
2. melléklet a 12/2014. (XII.04.) önkormányzati rendelethez 
 

Átvételi elismervény 
 
 

Alulírott ………………………………..(név) Köröm, …………………….u…….sz. alatti lakos 
aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Köröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a tűzifa vásárlásról szóló …../2014. (XII.04.) önkormányzati rendelete alapján 
meghozott határozatában foglalt természetbeni juttatásként ……m3 mennyiségű tűzifát 
átvettem. 
 
Köröm, 201…….év……………………………..hó………nap 
 
………………………………                                                      …………………………………… 
                    átadó átvevő 

                                                            
* Megfelelő aláhúzandó! 
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4. Napirend tárgyalása 
 

Temető üzemeltetési megállapodás 
Rendeletalkotás a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 

 
Az írásbeli előterjesztések a Jegyzőkönyv 4. sz. és 5. sz. mellékletét képezik 

 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a helyi közügyek, 
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé 
tartozik a köztemető kialakítása és fenntartása. Amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik saját 
tulajdonú temetővel, akkor a köztemető fenntartására megállapodást kell kötnie a temető 
tulajdonosával, hogy eleget tegyen a kötelező önkormányzati feladatának, a köztemető fenntartási 
kötelezettségének. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala a temetők/köztemető fenntartásával, 
üzemeltetésével összefüggő tulajdonosi feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátását vizsgálta, 
amelynek során a temető fenntartásáról és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására, valamint az egyházzal kötendő megállapodásra kötelezte az önkormányzatot. 
 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a temető üzemeltetési megállapodás megkötéséhez a polgármester 
felhatalmazása szükséges. 
 
A képviselők a temető üzemeltetési megállapodás megkötéséről, illetve a megállapodás megkötéséhez 
a polgármester felhatalmazásáról az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2014. (XII.04.) határozata 
Temető üzemeltetési megállapodás megkötéséről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Temető üzemeltetési megállapodást megkösse és aláírja a mellékelt megállapodási 
mintának megfelelő formában. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 
 

Megállapodás 
temető fenntartásról, szociális temetkezésről 

 
amely létrejött egyrészről a Körömi Római Katolikus Egyház (székhelye: 3577 Köröm, 
Kossuth Lajos utca 35.), képviseli: P.Modestus Lando (szül.: Waemata, 1974. 06. 15., 
a.n.: Katarina Din) mint Tulajdonos,  
 
másrészről Köröm Község Önkormányzat (székhelye: 3577 Köröm, Rákóczi u. 11.), 
képviseli: Tóth Tibor polgármester (szül.: Abaújszántó, 1955. 02. 09., a.n.: Laboda 
Mária) mint Üzemeltető 
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között 2014. december …. napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Tulajdonos tulajdonában van a Köröm, 177. és 179. hrsz. számú, természetben 
a Rákóczi utcán található temető ingatlan, illetve a 177. hrsz.-on található Ravatalozó.  
2. Üzemeltető vállalja, hogy az 1. pontban leírt ingatlanokat, beleértve a 
Ravatalozót is, gondozza, működteti, vállalja az ezzel járó kiadásokat. 
3. Tulajdonos cserébe az ingatlanok rendben tartásáért és üzemeltetéséért az 
Üzemeltető részére ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a 179. hrsz.-ú temető Északi 
sarkában, a Béke utca melletti részen (a mellékelt térképvázlat szerinti részen) a 
szociális temetkezéshez a sírhelyeket, mind a földbe temetéses, mind az urnás 
temetéshez. (Térképvázlat a megállapodás mellékletét képezi) 
4. A temető rendjével kapcsolatos részletes szabályozást a felek közösen 
egyeztetik, és azt közösen fogadják el, illetve annak módosítása is csak egyező akarat 
esetén lehetséges. 
5. Ezen megállapodás a felek által történő aláírással lép hatályba, és határozatlan 
időre szól. 
6. A megállapodást felmondani december 31-i határnappal lehet, úgy, hogy azt 
írásban legkésőbb tárgyév július 1-jéig, tehát 6 hónappal korábban be kell jelenteni. 
7. A megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 
aláírják. 

k.m.f. 
 
 

……………………….………….   ………………………….…………. 
Tulajdonos       Üzemeltető 
 
 
 
 

 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló előterjesztés megvitatását, és a kapcsolódó 
rendelet tervezet elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2014. (XII.04.) önkormányzati rendelete 

 
köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselőt-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott 
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felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § (1) A rendelet hatálya Köröm községben lévő 177és 179 hrsz. alatti, a Római 
Katolikus Egyház (továbbiakban: Egyház) tulajdonában és fenntartásában lévő temető 
azon részére terjed ki, ahol az Önkormányzat – az Egyházzal kötött megállapodás 
alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségeit teljesíti. 
(2) A temető fenntartója köteles a felekezethez való tartozásra vagy egyéb 
megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni az elhunytak eltemetését. 
 
 

 
 

2. Temetési helyek 
 

2. § (1) A temetőben koporsós és hamvasztásos temetési helyek állnak rendelkezésre. 
(2) A temetési helyek, sírhelyek méretei: 
a) Felnőtt egyes sírhely 210 cm x 90 cm és 200 cm mely 
b) Felnőtt kettős sírhely 210 cm x 190 cm és 200 cm mely 
c) Gyermeksírhely 130 cm x 60 cm és 200 cm mely 
e) A hamvasztásos temetési hely mérete azonos az egyes sírhely méretével. 
(3) A sírokat egymástól legalább 60 cm-es távolságra kell kialakítani. 
(4) A sírsorok közötti távolságnak 120-150 cm-nek kell lennie. 
(5) A sírtáblák között legalább 3 m szeles utat kell biztosítani. 
(6) A sírdomb magassága felhantolás esetén 50 cm lehet. 
A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. 
(7) A temetőben köztemetés céljára koporsós sírhelyek állnak rendelkezésre. 
(8) Az elhunytatat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetkezési hely 
feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési 
helyre vagy a régi sírhely újbóli megváltásával kell temetni.  
 
3. § A sírhely használati ideje 25 év, illetve az utolsó rátemetés napjától számított 25 
év. 
 
 

3. A temető fenntartása és üzemeltetése 
 

4. § (1) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről beleértve a Ravatalozót is az 
Egyházzal kötött megállapodás alapján az Önkormányzat gondoskodik. 
(2) Az Egyház biztosítja az Önkormányzatnak a köztemető fenntartási 
kötelezettségének ellátásához a temető térítésmentes használatát. 
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4. A temető rendje 
 

5. § (1) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. Az 
hozzátartozók a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint a rendeletben 
foglalt előírások betartásával végezhetik. 
(2) A temetőben és a közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a 
kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti vagy sértheti, valamint a látogatókat 
megbotránkoztatja. 
(3) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan. 
 
6. § (1) Tilos a 
a) temetőbe kutyát – vakvezető kutya kivételével – vagy más állatot bevinni, 
b) temetőbe gépjárművel behajtani, 
c) sírokat, az azokon lévő kegyeleti tárgyakat, növényeket, a síremléket megrongálni, 
vagy beszennyezni, a díszítésre szolgáló tárgyakat eltávolítani, 
d) a virágmaradvány, elszáradt koszorú, avar égetése. 
 (2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik a mozgássérülteket 
szállító járművekre, valamint a kegyeleti szolgáltatással összefüggő tevékenységek 
végzéséhez szükséges gépjárművekre. 
(3) A temetőben gyertyát gyújtani fokozott gondossággal és csak úgy szabad, hogy 
tűzveszély ne keletkezzen. 
 
7. § (1) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet elhelyezni. 
(2) A temetőben elhelyezett tárgyakért a temető fenntartója nem tartozik felelősséggel. 
 
 

5. Temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek rendje 
 

8. § (1) A temetőben munkát végző vállalkozó, temetkezési szolgáltató tevékenysége 
gyakorlása során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenysége 
végzésénél a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti, a szomszédos 
sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhat, zajkeltéssel 
nem zavarhatja a kegyeleti szertartást. 
(2) Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 5 napon belül el kell szállítani. 
(3) A sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat – térítés ellenében 
– a temetkezési szolgáltató végzi. 
 

6. Záró rendelkezések 
 

9. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 
Tóth Tibor Sinai Bertalanné 
polgármester     jegyző 
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5. Napirend tárgyalása 
 

Ottó-ház ajándékozási szerződésének előkészítése 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Ottó-ház tehermentességének ellenőrzése megtörtént. Az Ottó-
házzal az Önkormányzat gazdagodni fog. A tulajdonosoknak csak az volt a kikötése, hogy a ház ne 
kerüljön lakóingatlanként használatba vételre, hanem az a továbbiakban is közösségi házként 
működjön, ahogyan az az elmúlt hónapokban a TELEP-program keretében megvalósult. 
Tájékoztatta a képviselőket továbbá, hogy az ajándékozási szerződés megkötéséhez a polgármester 
felhatalmazása szükséges. 
 
A képviselők az ajándékozási szerződés megkötéséről, illetve a szerződés megkötéséhez a 
polgármester felhatalmazásáról az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

 Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2014. (XII.04.) határozata 
Ottó-ház ajándékozási szerződés megkötéséről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Körömi hrsz: 113., természetben a 3577 Köröm, Kossuth u. 25. alatti ingatlan 
ajándékozási szerződését megkösse és aláírja. A Képviselő-testület biztosítja a 
szerződéskötés felmerülő költségeinek fedezetét. 
Felelős: polgármester 
Határidő: december 31. 

 
 
 
 

6. Napirend tárgyalása 
 

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy mivel az alpolgármester illetménye az Alakuló ülésen nem lett 
megállapítva, erre mielőbb sort kell keríteni. Javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
Bodolai Miklós alpolgármester 
Érintettséget jelentett be. 
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A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 1 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2014. (XII.04.) 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 2014. október 13-tól. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény számfejtéséről fentieknek megfelelően 
gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző, pénzügyi előadó 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
 

7. Napirend tárgyalása 
 

Társulási megállapodások módosítása, Nyékládházi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozás 
 

Az írásbeli előterjesztések a Jegyzőkönyv 8., 9., 10. sz. mellékletét képezik 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításáról szóló 
előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2014. (XII.04.) határozata 
a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 
módosításának  jóváhagyásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 18/2014. (XI. 28.) és 
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19/2014. (XI.28.) határozattal elfogadott módosítását jóváhagyja az 1-2. melléklet 
szerint. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításáról szóló 
előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2014. (XII.04.) határozata 

a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 
módosításának  jóváhagyásáról 

 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 14/2014. (XI. 28.) 
határozattal elfogadott módosítását jóváhagyja a melléklet szerint. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta a Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő Társulása Társulási Megállapodása 
módosításáról szóló előterjesztés elfogadását. 
 
 
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2014. (XII.04.) határozata 
Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő Társulása Társulási Megállapodás 
módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bőcs-Berzék-Köröm-
Sajóhídvég Családsegítő Társulása Társulási Megállapodásának módosítására 
vonatkozó előterjesztést és minősített többséggel az alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodást – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta, hogy Köröm Község Önkormányzata csatlakozzon a Nyékládházi Fejlesztési Társuláshoz. 
Az alábbi határozati javaslatot tette: 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (XII.04.) határozata 
a Nyékládházi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyékládházi 
Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásra vonatkozó előterjesztést és minősített 
többséggel az alábbi döntést hozta: 
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1. A Képviselő-testület a Nyékládházi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozást 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2014. (XII.04.) határozata 
a Nyékládházi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyékládházi 
Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásra vonatkozó előterjesztést és minősített 
többséggel az alábbi döntést hozta: 
 
3. A Képviselő-testület a Nyékládházi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozást 
jóváhagyja. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 

8. Napirend tárgyalása 
 
Javaslat a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014-2019 közötti önkormányzati ciklusban 

történő további fenntartására 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2014. (XII.04.) határozata 
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014-2019 közötti önkormányzati 
ciklusban történő további fenntartására 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti azon szándékát, hogy az 
elkövetkező, 2014-2019. közötti önkormányzati ciklusban továbbra is a Sajóhídvégi 
Közös Önkormányzati Hivatal tagja kíván maradni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: december 11. 

9.  Napirend tárgyalása 
 

Együttműködési Megállapodás elfogadása RNÖ-vel 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2014. (XII.04.) határozata 
Köröm Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 
megállapodásról 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező, Köröm Község Önkormányzat és Köröm Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást. 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
1. melléket az 58/2014. (XII.04.) határozathoz 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
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mely létrejött egyrészt Köröm  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Helyi Önkormányzat), másrészt Köröm Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat) 
között a 2011. évi CLXXIX. Nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (2) bekezdése, 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése alapján az 
alábbiakról: 
A megállapodás szabályainak kialakítása 
 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
(Mötv.) 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, (Nektv.) 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek 
végrehajtására kiadott (Áht.) 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)  
Korm. rendelet, (Ávr.) 
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 
előírásainak figyelembevételével történt. 
 
A megállapodás főbb területei 
 
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei 
2. Költségvetés, beszámolás, gazdálkodás 
3. Önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein. 
4. Az együttműködés egyéb területei 
 
Részletes szabályok 
 

a. 1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi 
feltételei: 

 
a) A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a Köröm, 
Rákóczi Ferenc u. 80. alatti önkormányzati ingatlan épületét biztosítja a 
feladatellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes 
használatát munkaidőben, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségek 50%-ának viselését havonta. 
b) A helyiség, a berendezési- és felszerelési tárgyak fenntartásával, 
karbantartásával kapcsolatos költségek a Nemzetiségi Önkormányzatot terhelik. 
c) A Nemzetiségi Önkormányzat a használt javakat csak alapfeladatának 
ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerű 
gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda gondosságával kezelheti. 
d) A Nemzetiségi Önkormányzat a használati jogának gyakorlásával köteles 
megtartani az épület rendjét. 
e) A Nemzetiségi Önkormányzat igénye esetén, a közcélú rendezvények – 
közmeghallgatás, lakossági fórum – megtartása érdekében a Helyi Önkormányzat a 
Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsát ingyenesen, egy erre a célra 
alkalmas helyiséget. 
f) A Nemzetiségi Önkormányzat egyéb rendezvényei megtartásához az 
Önkormányzattól igényelheti a helyiségeket.  
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g) A Helyi Önkormányzat – a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
Körömi Kirendeltsége útján (továbbiakban: Közös Hivatal Kirendeltsége) – biztosítja 
a Nemzetiségi Önkormányzat részére a testületi üléseinek előkészítését, a testületi 
döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó 
nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat és egyéb működéssel, 
gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat. 
h) A feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Helyi Önkormányzat viseli, 
kivéve a nemzetiségi önkormányzati képviselők telefonhasználatát. 
 

b. 2. Költségvetés, beszámolás, gazdálkodás 
 
Részletes szabályozás a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint. 
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat külön elemi költségvetésben kell tervezni, a gazdálkodásról 
önálló könyveket vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. 
Ennek érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat részére 
- önálló fizetési számlát kell nyitni, 
- gondoskodni kell a törzskönyvi nyilvántartásba vételről, 
 
2.1. Éves költségvetés tervezete 
 
a) Az éves költségvetési tervezet összeállításához a gazdálkodási előadó a 
költségvetési törvényből adódóan részletes információt nyújt az elnök részére. Ennek 
keretében rendelkezésre bocsátja a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséhez 
szükséges adatokat. Az elnök további adatokat, információt kérhet a tervező 
munkájához. 
b) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítéséért a jegyző, a 
költségvetés megalkotásáért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a felelős. 
c) A jegyző által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott időn 
belül terjeszti be elfogadásra a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
ülésére. A határozat-tervezet tartalmára az Áht. és az Ávr. vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 
d) Bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért a Helyi 
Önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 
2.2. Előirányzatok módosítása 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételi és 
kiadási előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat 
testülete dönt az Áht. 34. § (1)-(6) bekezdése értelmében. Az előirányzat-módosítást a 
jegyző vagy az általa megbízott gazdálkodási előadó készíti elő. 
2.3. Tájékoztatás az évközi gazdálkodásról 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a gazdálkodásról az Áht. 88. § szerint beszámol 
a képviselő-testületnek. 
 
2.4. Éves zárszámadás 
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a) A költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint december 31-i 
fordulónappal éves beszámolót kell készíteni. 
b) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése végrehajtásáról az éves 
költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel 
összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni. A jegyző által elkészített 
határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszti be, elkészítésére az 
Áht. 91. § (3) bekezdése az irányadó. 
2.5. A költségvetési gazdálkodás szabályai 
 
a) A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos jelentési, 
adatszolgáltatási, beszámolási, adminisztrációs feladatait a Közös Hivatal 
Kirendeltsége végzi. 
b) A Nemzetiségi Önkormányzat az önkormányzat számlavezetőjénél nyitott 
önálló fizetési számlával rendelkezik, melyhez házipénztár is tartozik. 
c) Készpénz a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárán keresztül akkor 
fizethető ki, ha a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez 
szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, és szándékát legkésőbb 
a pénzfelvételt megelőző 3. napon de. 10.00 óráig a pénztárosnak jelzi. 
d) A Nemzetiségi Önkormányzat könyvelési, eszköz nyilvántartási feladatait a 
Közös Hivatal Kirendeltségének kijelölt dolgozója látja el. 
e) A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a Nemzetiségi Önkormányzat 
pénzeszközeiből vásárolt eszközt nyilvántartásba vétel céljából a Közös Hivatal 
Kirendeltsége illetékes dolgozójának bemutatni, a számlát utalványozni, illetőleg 
gondoskodni a szakmai teljesítés igazolásáról. 
f) A Nemzetiségi Önkormányzat pénz- és vagyongazdálkodását az 
Önkormányzat gazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint, az abban megjelölt 
személyek kötelesek végezni. 
g) A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetéséről és az éves költségvetési 
beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell 
teljesíteni, amit a Közös Hivatal Kirendeltsége készít el. Az Áht. 108. § (2) 
bekezdésében meghatározott időközi mérlegjelentést – figyelemmel az Ávr.169. §-ára 
– a Közös Hivatal Kirendeltsége készíti el. 
 
2.6. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendje 
 
a) Kötelezettségvállalás: A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai 
terhére a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A 
kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy 
a rendelkezésre ál ló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a 
fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után 
történhet. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 
100.000,- Ft-ot el nem érő, valamint olyan kifizetések esetében, melyek pénzügyi 
szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak.(Ávr. 53. § (1) bekezdés.) A 
kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről. A 
nyilvántartás tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, keltét, 
a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek és előirányzatok szerinti megoszlását, 
továbbá a teljesítési adatokat. 
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b) Utalványozás: A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján 
történik. A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel 
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) 
kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő 
jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az 
utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor. Nem kell 
utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározott bevételek 
teljesítését és kifizetéseket. 
c) Pénzügyi ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás 
dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés 
tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell 
igazolni. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi nemzetiségi 
önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén Közös Hivatal 
Kirendeltségének gazdálkodási előadója írásban jogosult. Kötelezettségvállaló és a 
pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy 
nem lehet. 
d) Érvényesítés: A számla beérkezését követően a szakmai teljesítés igazolása 
alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és az Ávr. előírásait megtartották-e. Az érvényesítésnek 
tartalmazni kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott 
aláírását. Az érvényesítést a Közös Hivatal Kirendeltségének gazdálkodási előadója 
jogosult végezni. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem 
lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló 
személlyel. 
e) Szakmai teljesítések igazolása: A teljesítések igazolása alatt az elvégzett 
munka, szolgáltatás, a szállított áru átvételét kell érteni. A teljesítés igazolására az 
elnök, vagy az elnök-helyettes jogosult. A teljesítést az igazolás dátumának és a 
teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával 
kell ellátni. 
f) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és 
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 
tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga 
javára látná el. 
g) Az utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre, szakmai 
teljesítésigazolásra jogosult személyek nevét a megállapodás 1. melléklete 
tartalmazza. 
 
3. Önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein 
 
a) A Nemzetiségi Önkormányzat ülésein a jegyző, vagy megbízottja vesz részt és 
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
b) A Nemzetiségi Önkormányzat meghívóit, jegyzőkönyveit a Közös Hivatal 
Kirendeltségének munkaköri leírás szerinti ügyintézője készíti el, illetve irattározza. 
 
4. Belső kontrollrendszer, belső ellenőrzés 
 
a) A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában köteles a 
belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a 
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kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az 
információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A 
Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző 
felelős. A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet előírásait. 
b) A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának 
ellenőrzése a belső ellenőrzés feladatát képezi.  
c) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok 
vonatkoznak a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodására is.  
d) A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulás keretén belül, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési 
Osztálya végzi. 
 
5. Az együttműködés egyéb területei 
Köröm Község Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat lehetőségeik keretén 
belül együttműködnek és elősegítik a nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek 
felzárkóztatását, a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését. 
 
6. Záradék  
 
A megállapodás Köröm Község Önkormányzat és Köröm Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat határozatával válik elfogadottá, rendelkezéseit ezen időponttól kell 
alkalmazni. * 
 
 
 
 
 
 Tóth Tibor        Rontó Attila 
polgármester        elnök 
 
 
1. sz. melléklet 
 
 
Utalványozási és ellenjegyzői, ellenőrzési és szakmai teljesítés igazolási joggal 

felruházott személyek 
 
 

Köröm Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számla forgalmával az 
alábbi személyek jogosultak eljárni: 
 
 
1. utalványozási joggal 
 
Rontó Attila elnök  

                                                            
* A megállapodást Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2014. (XII.04.), Köröm Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2014. (XII.09.) határozatával fogadta el. 
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Horváth Gézáné elnök-helyettes 
 
2. pénzügyi ellenjegyzői joggal 
 
Tömösközyné Magyar Ágnes gazdálkodási előadó 
 
3. érvényesítői, pénztárellenőri joggal 
 
Tömösközyné Magyar Ágnes gazdálkodási előadó 
 
Szakmai teljesítésigazolás: 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat minden kifizetésénél 
Rontó Attila elnök  
Horváth Gézáné elnök-helyettes 
 
Fentieket az összeférhetetlenségi szabályok betartásával kell alkalmazni. 
 
Aláírás minták: 
 
 
Sorszám Név Aláírás 

1. Rontó Attila elnök 
 

 

2. Horváth Gézáné 
elnök-helyettes 
 

 

3.  Tömösközyné Magyar 
Ágnes gazdálkodási 
előadó 
 

 

 
 

 
 

10.  Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
 

 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői 
megbízására korábban kiírt pályázat eredménytelenül zárult, a pályázati feltételeknek megfelelő jelölt 
nem volt. Így az óvoda vezetését a 2014/2015-ös nevelési évben Tóthné Bukovenszki Ildikó 
óvodavezető-helyettesként látja el. Tóthné nem rendelkezik pedagógus szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettséggel. Jelenleg részt vesz a szükséges képzésen, és várhatóan 2015. 
júniusában fogja megszerezni a képesítést. 
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Az óvodavezetői megbízásra szükséges kiírni a pályázatot a 2015/2016-os nevelési évtől kezdődő 
időszakra. 
 
Az alábbi határozati javaslatot tette: 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
…../2014.(XII.04.) határozata 
Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői megbízás pályázati 
kiírása 
 
 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Körömi Antall 
József Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői megbízás pályázati kiírására irányuló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Körömi 
Antall József Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására. 
A munkavégzés helye: Köröm Rákóczi F. utca 11/a 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
Kezdő napja: 2015. szeptember 01. 
Megszűnésének időpontja: 2020. július 31. 
 
 Pályázati feltételek: 
• Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez 
szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség, 
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  
• legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
• a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, 
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás,  
• a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat. 
 
 
Illetmény és egyéb juttatások: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatási 
intézményekben a végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben 
meghatározottak az irányadók. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó szakmai életrajzát, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléseket. 
A pályázathoz csatolni kell: 
• iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
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• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy 
pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.július 1. 
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő 
lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31. 
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Tóth Tibor polgármester, a 06/49-459-
821 telefonszámon 
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Körömi 
Antall József Óvoda Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítási számot:1454/2013. Postai cím: Köröm Község Önkormányzata 3577 
Köröm, Rákóczi u. 11. 
 
2. A Képviselő-testület felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati 
felhívás megjelentetéséről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán. 
 
Felelős: Tóth Tibor polgármester 
             Soltész Balázs aljegyző 

 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
59/2014.(XII.04.) határozata 
Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői megbízás pályázati 
kiírása 
 
 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Körömi Antall 
József Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői megbízás pályázati kiírására irányuló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Körömi 
Antall József Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására. 
A munkavégzés helye: Köröm Rákóczi F. utca 11/a 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
Kezdő napja: 2015. szeptember 01. 
Megszűnésének időpontja: 2020. július 31. 
 
 Pályázati feltételek: 
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• Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez 
szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség, 
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  
• legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
• a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, 
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás,  
• a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat. 
 
Illetmény és egyéb juttatások: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatási 
intézményekben a végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben 
meghatározottak az irányadók. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó szakmai életrajzát, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléseket. 
A pályázathoz csatolni kell: 
• iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy 
pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.július 1. 
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő 
lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31. 
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Tóth Tibor polgármester, a 06/49-459-
821 telefonszámon 
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Körömi 
Antall József Óvoda Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítási számot:1454/2013. Postai cím: Köröm Község Önkormányzata 3577 
Köröm, Rákóczi u. 11. 
 
2. A Képviselő-testület felhívja az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati 
felhívás megjelentetéséről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán. 
 
Felelős: Tóth Tibor polgármester 
             Soltész Balázs aljegyző 

 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
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Tájékoztatta a képviselőket, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) szerint a 
hulladékgazdálkodás közfeladat, amelyet Köröm Község Önkormányzata a Ht.  33. § rendelkezései 
szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.  
A közszolgáltatási szerződést (az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás tagjaként) a Zempléni Z. H. K. Nonprofit Kft.-vel kötötte meg. 
A Zempléni Z. H. K. Nonprofit Kft. 2014. december 5-ére válságtaggyűlést hívott össze 
fizetésképtelenség miatt. 
2014. december 2-án a Zempléni Z. H. K. Nonprofit Kft. az Önkormányzatnak megküldte a 
tagönkormányzatokkal 2014. december 15-én kötendő Finanszírozási Megállapodás tervezetét. 
A Finanszírozási Megállapodás az Önkormányzatra nagy anyagi terhet róna. 
Egyrészt az Önkormányzatnak 1.146.080 Ft vissza nem térítendő támogatást kellene nyújtania a Z. H. 
K. részére 2015. évben, 4 részletben. 
Másrészt a Z. H. K. az Önkormányzatra engedményezné  a lakosoknak a Z. H. K. felé fennálló, 2014. 
évben felgyűlt díjhátralék tartozását, amelyet a Z. H. K. nem tudott a lakosoktól behajtani. Ez az összeg 
jelentős, 890 e Ft/negyedév. Az engedményezés azt jelenti, hogy az Önkormányzatnak meg kellene 
fizetnie ezt a tartozást a Z. H. K. felé, 4 részletben, negyedévenként (az első részlet 2014. december 
15-én lenne esedékes), majd az Önkormányzatnak ezt a tartozást be kellene hajtania a lakosoktól, hogy 
ne érje anyagi kár az Önkormányzatot. A tartozás behajtása adminisztrációs terhet jelentene az 
Önkormányzat számára, másrészt a behajtás sikere erősen kérdéses. 
Mivel a Finanszírozási Megállapodás nem csak jelentős anyagi terhet jelentene az Önkormányzat 
számára, hanem adminisztrációs többlet terhet is, javasolta, hogy az Önkormányzat a Megállapodást a 
Z. H. K.-val ne kösse meg. 
A Z. H. K. tájékoztatása szerint, amennyiben a Finanszírozási Megállapodást nem köti meg az 
Önkormányzat, akkor a Z. H. K. 2014. december 31-ig vállalja a hulladékszállítási szolgáltatás 
végzését. Új szolgáltatási szerződés megkötéséig a Katasztrófavédelemtől kell kérvényezni a 
hulladékelszállítás ideiglenesen történő biztosítását. 
 
A polgármester az alábbi határozati javaslatot tette: 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (XII.04.) határozata 
a Zempléni Z. H. K. Nonprofit Kft. Finanszírozási Megállapodás tervezetének 
elbírálása 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zempléni Z. H. K. 
Nonprofit Kft. Finanszírozási Megállapodás tervezetét, és azt semmilyen formában 
elfogadni nem tudja. A Finanszírozási Megállapodást az Önkormányzat nehéz anyagi 
körülményeire tekintettel nem tudja megkötni, mivel a szerződés megkötése esetén 
egyéb kötelező feladatai teljesítése válna lehetetlenné. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező közszolgáltatás 
ellátásának érdekében a Katasztrófavédelemtől kérjen segítséget 2015. január 1-jétől. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 

 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2014. (XII.04.) határozata 
a Zempléni Z. H. K. Nonprofit Kft. Finanszírozási Megállapodás tervezetének 
elbírálása 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zempléni Z. H. K. 
Nonprofit Kft. Finanszírozási Megállapodás tervezetét, és azt semmilyen formában 
elfogadni nem tudja. A Finanszírozási Megállapodást az Önkormányzat nehéz anyagi 
körülményeire tekintettel nem tudja megkötni, mivel a szerződés megkötése esetén 
egyéb kötelező feladatai teljesítése válna lehetetlenné. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező közszolgáltatás 
ellátásának érdekében a Katasztrófavédelemtől kérjen segítséget 2015. január 1-jétől. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 

Rontó Attila RNÖ elnök 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Körömi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 6-án, 
szombaton jótékonysági bált kíván rendezni. Kérte a képviselők hozzájárulását ahhoz, hogy a 
jótékonysági bált a Polgármesteri Hivatal nagytermében tarthassák meg. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta a képviselőknek az RNÖ elnök kérelmét elfogadni, a rendezvényhez a Hivatal nagytermét 
biztosítani, azzal, hogy a Kisebbségi Önkormányzat köteles a termet kitakarítva a rendezvény után 
átadni. 
 
A képviselők az elhangzott javaslatot tudomásul vették.. 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a következő eseményekről értesítést fog kapni a község lakossága: 
2014. december 8. lomtalanítás 
2014. december 11. tüdőszűrés 
 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2014. december 17-én, szerdán 13 órától Idősek napja 
elnevezéssel rendezvényt tartanak a Polgármesteri Hivatal nagytermében, amelyre az önkormányzati 
képviselőket és a nemzetiségi önkormányzati képviselőket szeretettel meghívta. 
A rendezvényre a 60 éven felüli, nyugdíjas körömi lakosokat hívják meg. A község óvodásai, iskolásai, 
illetve a girincsi intézet tanulói műsorral köszöntik az időseket. Meglepetés vendég is érkezik. A műsor 
után az idősek egyszeri támogatásban (átmeneti segélyben) részesülnek. 
Javasolta, hogy ennek összege 5000 Ft/fő legyen. 
 
A polgármester az alábbi határozati javaslatot tette: 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
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...2014. (XII.04.) határozata 
Időskorúak támogatására 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mindazon körömi 
állandó lakcímmel rendelkező lakosokat, akik 2014. december 31-ig betöltik vagy 
betöltötték a 60. életévüket, a 2014. december 17-én megtartandó idősek napja 
keretében 5.000 Ft/fő egyszeri támogatásban (átmeneti segélyben) részesíti. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 

 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
61/2014. (XII.04.) határozata 
Időskorúak támogatására 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mindazon körömi 
állandó lakcímmel rendelkező lakosokat, akik 2014. december 31-ig betöltik vagy 
betöltötték a 60. életévüket, a 2014. december 17-én megtartandó idősek napja 
keretében 5.000 Ft/fő egyszeri támogatásban (átmeneti segélyben) részesíti. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 

 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a TELEP-program keretében szociális szövetkezet alapítását tervezik. 
2014. december 4-én konzorciumi ülést tartottak, ahol a szociális szövetkezet ötlete, a megvalósítás 
lehetősége is szóba került. A TELEP-program keretében szakmai képzéseket is tartanak, többek között 
42 fő kerti munkást fognak képezni. A kerti munkásoknak a szociális szövetkezet a gyakorlás helyszíne 
lehet, illetve ha a szakképesítést megszerezték, akkor a későbbiekben ezeknek a szakemberek a 
segítségével a lakosság nagyobb körét is be lehetne vonni az önellátó gazdálkodásba. 
A szociális szövetkezet megalapításához a polgármester felhatalmazása szükséges. 
 
A képviselők az elhangzott javaslatot elviekben támogatták. 
 
 
 
 
Üveges Béla képviselő 
Javaslatot tett a községben a Polgárőrség újjászervezésére, illetve civil szervezet létrehozására, amely 
a közbiztonságot felügyelné. 
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Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy mivel a Polgárőrség vezetője elhunyt, az Ügyészség vizsgálja a 
Polgárőrség működését, tevékenységét. Az Ügyészség jelentését be kell majd terjeszteni a Testület elé, 
és akkor lehet majd döntést hozni a Polgárőrség átalakításáról vagy megszűntetéséről. 
 
 
 
 
Üveges Béla képviselő 
Kérdést tett fel. A Testületi ülést nem lehetne-e korábbi időpontban elkezdeni? 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Társadalmi megbízatású a polgármester, főállásban dolgozik, ezért alkalmazkodni kell a 
munkarendjéhez. A december végére tervezett Testületi ülést délelőtt fogják megtartani. 
 
 
 
Bertáné Kondás Éva képviselő 
Kérte, hogy az előterjesztéseket a későbbiekben ne emailben küldjék meg számára, hanem 
kinyomtatva, papíron szeretné megkapni. 
A felvetéséhez a többi képviselő is csatlakozott. 
 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos napirendi pontot zárt ülés 
keretében kell megtárgyalni. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Polgármester a nyílt Testületi ülést 19 óra 50 perckor 
bezárta. 
 
Köröm, 2014. december 4. 
 
 
 
 
 
Tóth Tibor        Sinai Bertalanné 
polgármester       jegyző helyett és megbízásából 
 
 
 
 

Soltész Balázs aljegyző 
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Hitelesítők: 
 
 
 
 
 
Horváth Gézáné         Lakatos Lászlóné 
képviselő            képviselő
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. december 4-én tartandó ülésére 

1. napirendi ponthoz 
 
2111/2014-2. 
 
 

Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. ÖNHIKI pályázat benyújtása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati 
támogatásokról szóló 7/2014 (I.31.) BM rendelet szabályai alapján rendkívüli önkormányzati támogatási 
igényt nyújtottunk be Pogácsás Tibor Önkormányzati Államtitkár Úr részére. 
 
A támogatási igényünket az alábbiakkal támasztottuk alá: 
 
Önkormányzatunk 2013. évben a kifizetetlen szállítói számlák pénzügyi rendezéséhez ÖNHIKI 
támogatást igényelt. A megkapott támogatás egy részét 2014. január hónapban használtuk fel. 
A 2013. évben alkalmazott, pénzforgalmi szemléletű számviteli elszámolás sajátosságaiból adódóan a 
2013. évről készített Beszámolóban nem szerepeltethettük azokat a költségeket, amelyeket azon 
szállítói számlák tartalmaztak, amelyek 2013. évi teljesítésűek voltak, de amelyeket csak 2014. évben 
rendeztünk pénzügyileg. 
A 2013. évi Beszámoló felülvizsgálatakor 3.726.977 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 2013. 
évre vonatkozóan. Ezt az összeget a Magyar Államkincstár 2014. október 29-én inkasszózta az 
Önkormányzat számlájáról. 
Ezt az összeget csak a 2014. évi Beszámoló leadása után fogjuk tudni visszaigényelni. Az 
Önkormányzatunknak ez előre nem látott, súlyos likviditási gondot okoz, azóta a kifizetetlen szállítói 
számláink felhalmozódtak, az Önkormányzat működése veszélyeztetetté vált. 
 
A szállítói számlák kiegyenlítése mellett a munkabérek rendezése nagy terhet ró az 
Önkormányzatunkra, mindkettő kifizetésére nem futja költségvetésünkből 2014. december hónapban. 
Köröm község Borsod megyei, 1500 lelkes település, ahol a lakosok 80 %-a roma lakos. Jelenleg 270 
fő közfoglalkoztatott dolgozik az Önkormányzatnál. Az Önkormányzat saját bevételei minimálisak, az 
1500Ft/év összegű kommunális adót is nagyon nehéz beszedni. 
 
Reméljük, hogy az Államtitkár Úr támogatja kérelmünket, az ÖNHIKI pályázat benyújtásához azonban a  
Testület határozata is szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot vitassa meg és fogadja el. 
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Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (XII.04.) határozata 
ÖNHIKI pályázat benyújtásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megyei önkormányzati tartalékból 
nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014 (I.31.) BM rendelet 
szabályai alapján rendkívüli önkormányzati támogatási igényt nyújt be az elmaradt szállítói számlák 
kiegyenlítésére, 3.757.779 Ft értékben a mellékelt kimutatás alapján. 
 
Felelős: polgármester, pénzügyi előadó 
Határidő: december 31. 
 
Köröm, 2014. november 27. 
 
 
 
 

Tóth Tibor 
polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. december 4-én megtartandó ülésére 

 
2. napirendi ponthoz 

 
2111/2014-3. 
 

Köröm Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési terve 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 119. § 
(5) alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek az 
előző év december 31-ig kell jóváhagynia. 
 
A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban Társulás) belső ellenőrzési feladatait a Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el a társult önkormányzatok 
részére, így az Ellenőrzési Osztállyal egyeztetett belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint terjesztem 
a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
Az éves ellenőrzési terv a költségvetési szervek belső kontrollrendszerét és belső ellenőrzésének 
rendjét szabályozó 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Bkr.) 31. §-nak rendelkezései szerint és az 
államháztartásért felelős miniszter által 2014. szeptemberében kiadott szakmai módszertani útmutató 
tartalmát figyelembe véve került összeállításra. 
 
A terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapul. 

 
 

2015. évi belső ellenőrzési terv 
 
I. Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb 
dokumentumok felsorolása 
 
A Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásait figyelembe véve a Bkr. előírásainak, illetve a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által közzétett Útmutatónak megfelelően készült a 2015. évi belső ellenőrzési terv. 
A belső ellenőrzési vezető által elküldött témajavaslatokat tartalmazó visszajelző lapok, a megelőző 
évek javaslatai, tapasztalatai, valamint a Bkr. 50.§-ban előírt nyilvántartás alapján készült a tervet 
megalapozó kockázatelemzés. 
 
II. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének 
összefoglaló bemutatása 
 
A kockázatok elemzéséhez és értékeléséhez kockázati tényezők megállapítására volt szükség. Ezek 
bekövetkezésének valószínűségi értékét valószínűségi skála, a bekövetkezés hatásának értékét 
hatásskála segítségével mértük. 
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Valószínűségi skála definiálása 
 

• 1-20 % közötti valószínűség 
• 21-40 % közötti valószínűség 
• 41-60 % közötti valószínűség 
• 61-80 % közötti valószínűség 
• 81-99 % közötti valószínűség 

 
Valószínűségen azt kell érteni, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a feltárt kockázatok a 
következő évben milyen valószínűséggel fognak bekövetkezni.  
A hatások értékeléséhez szükség volt a hatástényezők meghatározására. Hatástényező alatt értjük azt 
a tényezőt, amely a kockázatértékeléshez kapcsolódóan valamilyen célértéket testesít meg. A 
kockázatok értékelésnél a folyamatok szempontjából a legnagyobb jelentőségű hatástényező került 
kiválasztásra. A hatásskála a kockázatok bekövetkezése esetén a hatás mértékét becsüli. 
 
Hatásskála definiálása: 

• 0-20 % 
• 21-40 % 
• 41-60 % 
• 61-80 % 
• 81-100 % 

 
A kockázati érték számítása: K = V + 2* H 
K = a kockázati érték, melynek minimum értéke 3, maximum értéke 15 lehet 
V = a kockázati tényező valószínűségi skálán kapott értéke 
H = ugyanennek a tényezőnek a hatásskálán kapott értéke 
 
A kockázati tényező kritikus, ha értéke 11 és 15 között van. 
Amennyiben ez az érték 6 és 10 közé esik, a kockázati tényező közepes mértékű. 
A 3 és 5 közötti kockázati tényezővel nem érdemes foglalkozni. 
A kritikus és közepes szintű kockázati tényezőket figyelembe véve kell megtervezni a folyamatok belső 
ellenőrzési metódusát, gyakoriságát. 
 
A rendelkezésre álló adatok alapján a belső ellenőrzési terv elkészítésénél az alábbi kockázati tényezők 
elemzésére került sor: 
 
Kockázati tényezők 
 

1. Külső szabályozottság: törvények, rendeletek hiányossága, vagy jogszabályváltozás 
korlátozhatja vagy nehezítheti a tevékenységet.  

2. Szabályozás összetettsége: belső szabályzatok, illetve a gyakorlat összhangjának hiánya nem 
teszi lehetővé a szabályszerű működést. 

3. Gazdasági kockázat: költségvetési támogatás változása, adóváltozások (pl. ÁFA emelkedés), 
infláció, árfolyamváltozás, külső szolgáltatóknál bekövetkező változások, negatív hatással lehetnek a 
tevékenységre. 

4. Humán Erőforrás: a hatékony működést korlátozza vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges 
számú, megfelelő képesítésű személyi állomány. 
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5. Tárgyi szükségletek: a tevékenység ellátásához szükséges gépek, műszerek, eszközök, 
berendezések, anyagok beszerzése nem megoldható vagy a megfelelő mennyiségű és minőségű 
anyagi erőforrás hiánya. 

6. Információáramlás: a döntéshozatalhoz nem megfelelő, illetve nem megfelelő időben 
rendelkezésre álló információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez. 

7. IT támogatottság: az IT támogatás elégtelensége vagy hibája akadályozhatja a folyamatos 
munkavégzést. 

8. Az utolsó ellenőrzés óta eltelt idő: még nem vizsgált terület vagy több éve nem vizsgált terület. 
9. Szervezeti átalakulás, átalakítás: kormányzati vagy önkormányzati döntés alapján elrendelt 

belső szervezeti átalakulás, átalakítás, vezető váltás történt vagy várható. 
10. Külső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt terület: ÁSZ vagy egyéb szervezet által 

kockázatosnak ítélt terület. 
 
Minden munkafolyamat esetében megtörtént a kockázatok értékelése, melyek eredményét Excel 
táblázatba foglaltuk (4. számú melléklet).  

• A 11 és 15 közötti kockázati értékű tényezők automatikusan „kritikus”  
• A 6 és 10 kockázati értékű közötti tényezők „közepes kockázatú” 
• A 3 és 5 közötti kockázati értékű tényezőkkel „alacsony kockázatú” minősítést kaptak, ezért ezekkel 

nem foglalkozunk.  
 
A 2015. évi terv összeállítása során azok a munkafolyamatok kerültek figyelembe vételre, amelyeknél: 
 minimum 2 kockázati tényező „kritikus” értéket ért el (11-15), vagy 
 minimum 2 kockázati tényező „közepes kockázatú” (6-10) és minimum 1 kockázati tényező a „kritikus” 

minősített értéket ért el (11-15), vagy 
 minimum 3 kockázati tényező „közepes kockázatú” (6-10) minősített értékű. 

 
III. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás 
tervezése  
 
A rendelkezésre álló kapacitást 1 fő revizor figyelembe vételével határoztuk meg. A kockázatelemzés és 
az önkormányzati igények alapján a tervezett feladatok biztonsággal elláthatóak.  
A soron kívüli ellenőrzések elvégzésére a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Útmutató 
ajánlását vettük figyelembe. A rendelkezésre álló éves ellenőrzési erőforrás mintegy 20 %-a került 
elkülönítésre a soron kívüli ellenőrzések elvégzésére. 
A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervadatai 
kistérségi szinten az 1. számú mellékletben kerül bemutatásra. 
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IV. A tervezett ellenőrzések felsorolása 
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Az ellenőrzés 
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Az ellenőrzött 
szerv, 

szervezeti 
egység 

Az ellenőrzés célja, 
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ellenőrizendő időszak 

Azonosított 
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tényezők 
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Az ellenőrzés 
típusa 
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ellenőrz
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t 
ütemez

ése 

Az ellenőrzésre 
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kapacitás/nap 
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A táblázatban feltüntetett - 2015. évre tervezett - ellenőrzési tárgyai tartalmi magyarázata az alábbi (a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
számú Kormányrendelet értelmező rendelkezéseinek felhasználásával): 
 

• 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos feladatok teljesítésének ellenőrzése: az 
ellenőrzés célja annak megítélése, hogy a jogszabályoknak megfelelően hajtották-e végre az 
államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokat.  
 
V. A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb 
tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatokat mellékletben bemutatni 
 
A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai 
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső 
kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 7. § (3) bekezdés 
szerinti kötelező továbbképzésen valamennyi belső ellenőrzést végző munkatársnak részt kell vennie, 
illetve részt vesz, továbbá eleget tesz a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. 
(IX.29.) Kormányrendeletben előírt képzési követelményeknek is. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium által létrehozott Belső Ellenőrök Magyarországi Fóruma által 
rendezett személyes találkozók, illetve a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete 
előadásai ütemezetten beépítésre kerül a képzési programba. 
 
 
Mellékletek: 
1. számú melléklet: Létszám és erőforrás 
2. számú melléklet: Ellenőrzések 
3. számú melléklet: Tevékenységek 
4. számú melléklet: Kockázatelemzés 
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1. melléklet 
 

Létszám és erőforrás 
 
 

1.Létszám /fő  1.fő 

2. Naptári napok száma  365

3. Kieső napok   109

     3.1. szombat‐vasárnap  102   

     3.2. fizetett ünnepek  7   

4. Munkanapot csökkentő tényezők  44

     4.1. szabadság  34   

     4.2. betegség (becsült adat)  10   

5. Nettó munkanapok száma  212

6. Egyéb tevékenységek időszükséglete  60

     6.1. teljesítményértékelés munkatervek, 
beszámolók, adminisztrációs feladatok  30   

     6.2. tanácsadás  20   

     6.3. képzés/ továbbképzés  10   

7. Soron kívüli ellenőrzési napok száma  40

     
 

2. melléklet 
 

Ellenőrzések 
 
 
 

Sor‐
szám    

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

Pénzügyi 
ellenőrzés 

Rendszer‐
ellenőrzés 

Teljesítmény 
ellenőrzés 

Informatikai 
ellenőrzés 

     
db  ellenőri nap  db  ellenőri nap db  ellenőri nap  db 

ellenőri 
nap 

db 
ellenőri 
nap 

1  Köröm              1  8             
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3. melléklet 
 
 

Tevékenységek  
 
 
 
 

Önkormányzat neve  Ellenőrzések összesen/nap 
Egyéb tevékenységek 
időszükséglete 
(kistérségi szinten) 

Soron kívüli ellenőrzési 
napok száma (kistérségi 
szinten) 

Köröm  8  60  40 

 
 
 
4. melléklet 
 

Kockázatelemzések 
 

 
Település : Köröm        
Vagyonnyilatkozat‐tételi kötelezettség ellenőrzése (Önkormányzati Hivatal)    

  
 
      

Sorszám  Kockázati tényező megnevezése  Valószínűség  Hatás 
Eredmény/ 
kockázati 
tényező 

Kritikus 
kockázati 
tényező 

1 

Külső szabályozottság   42% 

3  62% 
4  11 

kritikusnak 
minősített 

2  Szabályozás összetettsége   10%  1  21%  2  5    

3  Gazdasági kockázat  15%  1  20%  1  3    

4 
Humán erőforrás  25% 

2  42% 
3  8 

közepesen 
kritikus 

5  Tárgyi szükségletek  15%  1  25%  2  5    

6  Információáramlás  10%  1  20%  1  3    

7  IT támogatottság   15%  1  15%  1  3    

8  Az előző ellenőrzés óta eltelt idő   25%  2  10%  1  4    

9  Szervezeti átalakulás   10%  1  25%  2  5    

10 
Külső  ellenőrzések  által 
kockázatosnak ítélt terület 

15% 
1  40%  2 

5    
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Település : Köröm        
2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos feladatok teljesítésének ellenőrzése 
(önkormányzat)    
        

Sorszám  Kockázati tényező megnevezése  Valószínűség  Hatás 
Eredmény/ 
kockázati 
tényező 

Kritikus 
kockázati 
tényező 

1 
Külső szabályozottság   58% 

3 
65% 

4  11 
kritikusnak 
minősített 

2 
Szabályozás összetettsége   59% 

3 
67% 

4  11 
kritikusnak 
minősített 

3 
Gazdasági kockázat  45% 

3 
43% 

3  9 
közepesen 
kritikus 

4 
Humán erőforrás  25% 

2 
62% 

4  10 
közepesen 
kritikus 

5 
Tárgyi szükségletek  45% 

3 
45% 

3  9 
közepesen 
kritikus 

6 
Információáramlás  15% 

1 
65% 

4  9 
közepesen 
kritikus 

7 
IT támogatottság   23% 

2 
65% 

4  10 
közepesen 
kritikus 

8 
Az előző ellenőrzés óta eltelt idő   55% 

3 
70% 

4  11 
kritikusnak 
minősített 

9  Szervezeti átalakulás   15%  1  20%  2  5    

10 
Külső  ellenőrzések  által 
kockázatosnak ítélt terület 

45% 
3 

45% 
3 

9 
közepesen 
kritikus 

 
 
Kérem, hogy 2015. évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést és 1-4. mellékleteit a Képviselő-
testület elfogadni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (XII.04.) határozata 
az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervéről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) foglalt jogkörében eljárva jóváhagyja az Önkormányzatra vonatkozó 
2015. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés mellékleteivel együttesen.  
 
Felelős:  jegyző 
Határidő: 2014. december 31. 
Végrehajtást végzi: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
 
 
 
Köröm, 2014. november 18. 
 
 
 
 

 Sinai Bertalanné 
     jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. december 4-én tartandó ülésére 

 
3. napirendi ponthoz 

 
2111/2014-4. 

Szociális célú tűzifa támogatás juttatásáról rendeletalkotás 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Köröm Község Önkormányzata a 46/2014. (IX.25) BM rendelet alapján szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra igényt nyújtott be a 39/2014. (IX.29.) határozatában foglaltak alapján. 
  
A BM rendelet szerint: 
„2. § (1) A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik 
a) a szociális rászorultság és a 2014. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza akként, hogy 
aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, 
időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, 
vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási 
támogatásra jogosult előnyt élvezzen, 
ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és 
ac) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint 
b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.” 
 
3. § (1) A támogatás mértéke 
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot 
jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) 
Korm. rendelet Melléklete alapján az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa, 
lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3500 Ft/q+áfa, 
b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 
14 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 
Ft/q+áfa. 
(2) A (1) bekezdés b) pontjába tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás 
felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, 
lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész 
vállalása. 
(3) Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő települési 
önkormányzat jogosult. Ha az önkormányzat lágy lombos tűzifa támogatásra nyújt be igényt, akkor 
kemény lombos tűzifa igénylésére nincsen lehetősége. 
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(4) A 2014. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga 
alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat. A (3) bekezdés hatálya 
alá tartozó önkormányzat - lágy lombos tűzifa igénylése esetén - a 2014. január-március hónapokban 
lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 3 m3/ellátott tűzifa 
mennyiséget igényelhet. 
7. § (1) A települési önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2015. február 15-éig a 2. § (1) 
bekezdése szerinti rendeletében foglaltaknak megfelelően osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes 
összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2015. március 31-éig történhet meg.” 
 
A jogszabály előírásai alapján Köröm Község Önkormányzatnak önerőt nem kell biztosítani, mivel a társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében 
szerepel. 
A fa elszállításával kapcsolatos költség azonban – hasonlóan a tavalyi évhez – az önkormányzatot terheli. 
 
Az önkormányzat kérelmét Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr pozitív elbírálásban részesítette, melynek 
alapján Köröm részére 3 429 000 Ft összegű, vissza nem térítendő egyszeri támogatás került jóváhagyásra, 
melyet az önkormányzat 180 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel. 
 
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése előírja, hogy feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által 
nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján 
önkormányzati rendeletet alkot. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontja 
kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi önkormányzat 
feladata különösen – többek között – a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása. 
 
Fentiekben foglaltaknak megfelelően elkészült a szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet-tervezet, annak 
indokolása és előzetes hatásvizsgálata, mely az előterjesztés részét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Köröm, 2014. november 27. 
 
 
 
  Tóth Tibor 
  polgármester 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2014. (XII.04.) önkormányzati rendelete  

 
szociális célú tűzifa támogatás juttatásáról 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 
helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. 
(IX.25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1. § A rendelet hatálya Köröm község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, és ott bejelentett lakcímmel 
rendelkező állampolgárokra terjed ki. 
 
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat elsősorban 
a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) szerint 
    aa) aktív korúak ellátására, 
    ab) időskorúak járadékára, 
    ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult, 
b) annak a családnak, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
és lakásának fűtését fafűtésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 
(2) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy jogosultnak 
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  
 
3. § A polgármester a 2.§ (1) bekezdésben lévő rászorulókon felül támogatást adhat még annak a 65 év feletti 
kérelmezőnek is, akinek egyedül álló esetén az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 
500%-át, házastársak, élettársak esetén a 350%-át. 
 
4. § A támogatás iránti kérelmeket 2015. február 1. napjáig lehet benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti 
formanyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
5. §  (1) A szociális célú tűzifa támogatásról a Polgármester határozattal dönt a 3. §-ban meghatározott határidő 
lejártát követő 10 munkanapon belül. 
(2) A polgármester a döntés meghozatala előtt – az önkormányzat hivatala köztisztviselőjének bevonásával – 
szúrópróba szerűen helyszíni ellenőrzést végezhet a kérelem valóságtartalmának megállapítása céljából, különös 
tekintettel a fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés meglétére és használatára. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell 
készíteni. 
 
6. § A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával 
igazolja. 
 
7. § Ez a rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba és 2015. február 28-án hatályát veszti. 
 
 
 
Tóth Tibor         Sinai Bertalanné 
polgármester          jegyző 
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1. melléklet a …./2014. (XII.04.) önkormányzati rendelethez 

 
 

KÉRELEM 
 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ 
 

 
A kérelem benyújtható 2015. február 1-ig! 

A) Személyi adatok 
 
1. Kérelmező neve:……………..………………..…………………………………………………………..….. 
 
2. Születési neve: ………………………………………………………………………………………..………. 
 
3. Születési helye, ideje:…………………………………………TAJ szám:………………………………….. 
 
4. Anyja neve:…………………………………………………………….………………………………….……. 
 
5. Lakcíme:……………………………………………………………..………………………………………..…. 
 
6. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók: 
 
 Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni kapcsolat 

a)     
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     
g)     
h)     
i)     
j)     

 
7. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a szociális célú tűzifa támogatásra jogosult vagyok, mert az alábbi 
szociális ellátásban részesülök:* 
d) aktív korúak ellátása (foglalkozatást helyettesítő támogatás/rendszeres szociális segély) 
e) időskorúak járadéka 
f) lakásfenntartási támogatás 
8. Fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbiak alapján:* 
c) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelek 
d) Az önkormányzat rendeletének 3.§- alapján 
 
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:            rendelkezem                       nem rendelkezem* 
 
 

                                                            
* Megfelelő aláhúzandó! 
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv 
ellenőrizheti. 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 
Köröm, 201….év…………………………..hó……….nap 
 
                                                                                                 ……………………………… 
                                                                                               az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének                           
                           
                                                                                               aláírása 
 
 
2. melléklet a …./2014. (XII.04.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Átvételi elismervény 
 
 

Alulírott ………………………………..(név) Köröm, …………………….u…….sz. alatti lakos aláírásommal 
elismerem, hogy a mai napon Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tűzifa vásárlásról szóló 
…../2014. (XII.04.) önkormányzati rendelete alapján meghozott határozatában foglalt természetbeni juttatásként 
……m3 mennyiségű tűzifát átvettem. 
 
Köröm, 201…….év……………………………..hó………nap 
 
 
 
………………………………………                                                             …………………………………… 
                    átadó átvevő 
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Indokolás 
 

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

Köröm  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2014. (XII.04.) önkormányzati rendeletéhez 

 
szociális célú tűzifa támogatás juttatásáról 

 
 
 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontja 
kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi önkormányzat 
feladata különösen – többek között – a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása. 
 
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. 
(IX.16.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a támogatásban részesített települési önkormányzatok 
rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az 
elszámolással egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak. 
 
Köröm Község Önkormányzata – a képviselő-testület döntése alapján tűzifa vásárlásához igényelt állami 
támogatást, melyhez vállalta a szállítás biztosítását. 
 
 
Köröm, 2014. november 18. 
 
 
 
 Sinai Bertalanné 
      jegyző 
 
 
 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2014. (XII.04.) önkormányzati rendelete 

 
szociális célú tűzifa támogatás juttatásáról 

 
 

I. Várható társadalmi hatások 
A rendelet-tervezetben szabályozásra kerül az állami támogatással megvásárolható szociális célú tűzifa 
rászorulók részére történő juttatásának szabályai, ezáltal a rendelet tervezet elfogadásának pozitív társadalmi 
hatása van. A képviselő-testület által meghatározott rászorulók téli tűzifa juttatásban részesülhetnek, 
hozzájárulva a téli fűtés biztosításához, csökkentve az életveszélyes helyzet esetleges kialakulásának esélyét. 
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A rendeletben meghatározott szabályok alapján kiosztásra kerülő tűzifa állami támogatásból kerül 
megvásárlásra. Az önkormányzat költségvetését terheli a beszerzésre kerülő tűzifa szállításának költsége. 
 
III. Várható környezeti hatások 



3. sz. melléklet 

 

 

54

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
 
IV. Várható egészségi következmények 
Csökkenthető, illetve megelőzhető a téli betegségek (pl. fűtetlen hideg lakásban való tartózkodás, elfagyás 
veszélye) kialakulásának veszélye. A tűzifa juttatás lehetőséget nyújt a szociálisan rászorulók számára a saját 
lakókörnyezetben történő téli fűtés és melegedés megoldására. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve jelentős többlet terheket eredményező hatása 
nincs. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei 
Az önkormányzati rendelet megalkotása abban az esetben kötelező, amennyiben az önkormányzat élni kíván a 
szociális célú tűzifa állami támogatással történő vásárlás lehetőségével és a rászorulókhoz történő eljuttatásával. 
Amennyiben az önkormányzat nem kíván részt venni a szociális célú tűzifa vásárlás és rászorulók részére 
történő tűzifa juttatás támogatási rendszerében, a rendelet megalkotására nincs szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A tervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. 
 
 
 
 Sinai Bertalanné 
       jegyző 
 
 
A rendelettervezet a 12/2011. (X.16.) önkormányzati rendelet 1.§ alapján társadalmi egyeztetésre bocsátva, 
észrevétel a társadalmi véleményezés során nem érkezett. 
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1.  SZ. ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. december 4-én tartandó ülésére 

 
4. napirendi ponthoz 

 
2111/2014-5. 

 
Megállapodás 

temető fenntartásról, szociális temetkezésről 
 
 
amely létrejött egyrészről a Körömi Római Katolikus Egyház (székhelye: 3577 Köröm, Kossuth Lajos 
utca 35.), képviseli: P.Modestus Lando (szül.: Waemata, 1974. 06. 15., a.n.: Katarina Din) mint 
Tulajdonos,  
 
másrészről Köröm Község Önkormányzat (székhelye: 3577 Köröm, Rákóczi u. 11.), képviseli: Tóth 
Tibor polgármester (szül.: Abaújszántó, 1955. 02. 09., a.n.: Laboda Mária) mint Üzemeltető 
 
között 2014. december ... napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Tulajdonos tulajdonában van a Köröm, 177. és 179. hrsz. számú, természetben a Rákóczi 
utcán található temető ingatlan, illetve a 177. hrsz.-on található Ravatalozó.  
2. Üzemeltető vállalja, hogy az 1. pontban leírt ingatlanokat, beleértve a Ravatalozót is, gondozza, 
működteti, vállalja az ezzel járó kiadásokat. 
3. Tulajdonos cserébe az ingatlanok rendben tartásáért és üzemeltetéséért az Üzemeltető részére 
ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a 179. hrsz.-ú temető Északi sarkában, a Béke utca melletti részen (a 
mellékelt térképvázlat szerinti részen) a szociális temetkezéshez a sírhelyeket, mind a földbe 
temetéses, mind az urnás temetéshez. (Térképvázlat a megállapodás mellékletét képezi) 
4. A temető rendjével kapcsolatos részletes szabályozást a felek közösen egyeztetik, és azt 
közösen fogadják el, illetve annak módosítása is csak egyező akarat esetén lehetséges. 
5. Ezen megállapodás a felek által történő aláírással lép hatályba, és határozatlan időre szól. 
6. A megállapodást felmondani december 31-i határnappal lehet, úgy, hogy azt írásban legkésőbb 
tárgyév július 1-jéig, tehát 6 hónappal korábban be kell jelenteni. 
7. A megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

……………………….………….     ………………………….…………. 
Tulajdonos        Üzemeltető 
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2.  SZ. ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. december 4-én tartandó ülésére 

 
4. napirendi ponthoz 

 
2111/2014-6.   Köztemetőről és a temetkezés rendjéről rendeletalkotás 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A temető fogalmát a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: 
Temetőtörvény) 3. § a) pontja határozza meg, az alábbiak szerint: 
temető: a település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt, építési 
használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, 
közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére 
létesítettek és használnak, vagy használtak. 
 
A Temetőtörvény 4.§ (1) bekezdése alapján temető tulajdonosa az állam, a települési önkormányzat, 
vallási közösség, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, gazdálkodó szervezet és közhasznú 
szervezet lehet. 
 
A köztemető fogalmát a Temetőtörvény 3. § b) pontja szabályozza az alábbiak szerint: 
köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban 
lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött 
megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. 
Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a köztemető kialakítása és 
fenntartása.  
Amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik saját tulajdonú temetővel, illetve a köztemető 
fenntartására nem köt megállapodást a temető tulajdonosával, akkor nem tesz eleget a kötelező 
önkormányzati feladatának, azaz a köztemető fenntartási kötelezettségének. 
 
Köröm Község Önkormányzata és a Római Katolikus Egyház között 2014.december 31-ig 
megállapodást kell kötni, mely szerint az Egyház a tulajdonában lévő temetőben biztosítja az 
Önkormányzat részére a köztemető fenntartási kötelezettségének ellátásához a temető használatát. Az 
Önkormányzat a sírhelyért cserében gondozza a temetőt és üzemelteti a ravatalozót. 
A Ravatalozó fenntartásáról és működtetéséről az Önkormányzat gondoskodik, amelyet az Egyház 
térítésmentesen vehet igénybe a temetési szertartások lebonyolítására. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala a temetők/köztemető fenntartásával, 
üzemeltetésével összefüggő tulajdonosi feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátását vizsgálta, 
amelynek során a temető fenntartásáról és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására, valamint az egyházzal kötendő megállapodásra kötelezte az önkormányzatot. 
 
Fentiek alapján a rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Köröm, 2014. november 27.        

Tóth Tibor 
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  polgármester 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2014. (XII.04.) önkormányzati rendelete 
 

köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselőt-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § (1) A rendelet hatálya Köröm községben lévő …….. hrsz. alatti, a Római Katolikus Egyház 
(továbbiakban: Egyház) tulajdonában és fenntartásában lévő temető azon részére terjed ki, ahol az 
Önkormányzat – az Egyházzal kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó 
törvényi kötelezettségeit teljesíti. 
(2) A temető fenntartója köteles a felekezethez való tartozásra vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet 
nélkül lehetővé tenni az elhunytak eltemetését. 
 
 

2. Temetési helyek 
 

2. § (1) A temetőben koporsós és hamvasztásos temetési helyek állnak rendelkezésre. 
(2) A temetési helyek, sírhelyek méretei: 
a) Felnőtt egyes sírhely 210 cm x 90 cm és 200 cm mely 
b) Felnőtt kettős sírhely 210 cm x 190 cm és 200 cm mely 
c) Gyermeksírhely 130 cm x 60 cm és 200 cm mely 
e) A hamvasztásos temetési hely mérete azonos az egyes sírhely méretével. 
(3) A sírokat egymástól legalább 60 cm-es távolságra kell kialakítani. 
(4) A sírsorok közötti távolságnak 120-150 cm-nek kell lennie. 
(5) A sírtáblák között legalább 3 m szeles utat kell biztosítani. 
(6) A sírdomb magassága felhantolás esetén 50 cm lehet. 
A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. 
(7) A temetőben köztemetés céljára koporsós sírhelyek állnak rendelkezésre. 
(8) Az elhunytatat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetkezési hely feletti 
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre vagy a régi 
sírhely újbóli megváltásával kell temetni.  
 
3. § A sírhely használati ideje 25 év, illetve az utolsó rátemetés napjától számított 25 év. 
 
 

3. A temető fenntartása és üzemeltetése 
 

4. § (1) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről beleértve a Ravatalozót is az Egyházzal kötött 
megállapodás alapján az Önkormányzat gondoskodik. 
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(2) Az Egyház biztosítja az Önkormányzatnak a köztemető fenntartási kötelezettségének ellátásához a 
temető térítésmentes használatát. 

 
 

4. A temető rendje 
 

5. § (1) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. Az hozzátartozók a sírok 
gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint a rendeletben foglalt előírások betartásával végezhetik. 
(2) A temetőben és a közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést 
és a szertartások rendjét sérti vagy sértheti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja. 
(3) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan. 
 
6. § (1) Tilos a 
a) temetőbe kutyát – vakvezető kutya kivételével – vagy más állatot bevinni, 
b) temetőbe gépjárművel behajtani, 
c) sírokat, az azokon lévő kegyeleti tárgyakat, növényeket, a síremléket megrongálni, vagy 
beszennyezni, a díszítésre szolgáló tárgyakat eltávolítani, 
d) a virágmaradvány, elszáradt koszorú, avar égetése. 
 (2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik a mozgássérülteket szállító járművekre, 
valamint a kegyeleti szolgáltatással összefüggő tevékenységek végzéséhez szükséges gépjárművekre. 
(3) A temetőben gyertyát gyújtani fokozott gondossággal és csak úgy szabad, hogy tűzveszély ne 
keletkezzen. 
 
7. § (1) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet elhelyezni. 
(2) A temetőben elhelyezett tárgyakért a temető fenntartója nem tartozik felelősséggel. 
 
 

5. Temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek rendje 
 

8. § (1) A temetőben munkát végző vállalkozó, temetkezési szolgáltató tevékenysége gyakorlása során 
az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenysége végzésénél a temetőt látogatók kegyeleti 
érzéseit nem sértheti, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem 
okozhat, zajkeltéssel nem zavarhatja a kegyeleti szertartást. 
(2) Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 5 napon belül el kell szállítani. 
(3) A sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat – térítés ellenében – a temetkezési 
szolgáltató végzi. 
 

6. Záró rendelkezések 
 

9. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Tóth Tibor Sinai Bertalanné 
polgármester     jegyző 
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Indokolás 
a 2010. évi CXXX. tv. 18. § alapján 

 
Köröm  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2014. (XII.04.) önkormányzati rendelete 
 

köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről 
 

 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a helyi 
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatok közé tartozik a köztemető kialakítása és fenntartása. Köröm Község Önkormányzat 
tulajdonában nincs temető, ezért köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségének – a 
Római Katolikus Egyházzal kötött – megállapodás alapján tesz eleget. 
 
Rendeletében szabályozza a temetési helyekre, a temető fenntartására, üzemeltetésére és rendjére, 
valamint a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységre vonatkozó szabályokat. 
 
Köröm, 2014. november 27. 
 
 
 
 Sinai Bertalanné 
 jegyző 
 
 
 
 

 
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2014. (XII.04.) önkormányzati rendelete 
 

köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről 
 
 

I. Várható társadalmi hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs. 
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nem mérhető, költségvetési hatása nincs. 
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III. Várható környezeti hatások 
Nem mérhető. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet-tervezet nem eredményez adminisztratív többletterhet. 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotását a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) 
bekezdése indokolta. A rendelet megalkotásának elmaradása a kormányhivatal törvényességi 
felügyeleti eljárását vonhatja maga után.  
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
Nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt.            
 
Köröm, 2014. november 27. 
 
 
 Sinai Bertalanné 
     jegyző 

 



6. sz. melléklet 

 

 

61

ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. december 4-én megtartandó ülésére 

 
5. napirendi ponthoz 

 
2111/2014-7. 

 
 

Az Ottó-ház ajándékozási szerződésének előkészítése 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Korábban Képviselő-testületi javaslat született arra vonatkozóan, hogy Ottó-ház ajándékozási 
szerződés megkötése előtt ellenőrizni kell, hogy az Ottó-ház tehermentes-e. 
Ez megtörtént, a mellékelt Tulajdoni lap másolaton látszik, hogy a nevezett ingatlan tehermentes. 
Az Ottó-házzal gazdagodni fog az Önkormányzat. 
A tulajdonosoknak csak az a kikötése, hogy az Ottó-ház a továbbiakban közösségi házként működjön, 
az ne kerüljön lakóingatlanként használatba vételre. 
 
Az ajándékozási szerződés megkötéséhez a polgármester felhatalmazása szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
Köröm, 2014. november 27. 
 
   Tóth Tibor 
 polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. december4-én megtartandó ülésére 

 
6. napirendi ponthoz 

 
2111/2014-8. 

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. (XII.04.) 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 
2014. október 13-tól.. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény számfejtéséről fentieknek megfelelően gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző, pénzügyi előadó 
Határidő: azonnal 
 
Köröm, 2014. november 27.                                                                       

Tóth Tibor 
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polgármester 
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1. SZ. ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. december 4-én megtartandó ülésére 

 
7. napirendi ponthoz 

 
2111/2014-9. 
 
 
 

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának 
jóváhagyása 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását felülvizsgálták, és a felülvizsgálat 
eredményeképpen /módosítás keretében/ új Társulási Megállapodást alkottak. 
Köröm Község Önkormányzata a Társulás tagja, ezért a Testület jóváhagyó megerősítése szükséges a 
módosítások elfogadásához. 
 
Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Köröm, 2014. december 2. 
 

Tóth Tibor 
polgármester 

Határozati javaslat: 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (XII.04.) határozata 
a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának  
jóváhagyásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának a Társulási Tanács 18/2014. (XI. 28.) és 19/2014. (XI.28.) határozattal elfogadott 
módosítását jóváhagyja az 1-2. melléklet szerint. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal 
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1. melléklet a   …/2014. (XII. 04.) határozathoz 

 
MISKOLC KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 
 
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) 
pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 87. §-a, valamint a 146. § (1) bekezdése rendelkezéseinek értelmében Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodását felülvizsgálták, és a felülvizsgálat eredményeképpen 
/módosítás keretében/ az alábbi új Társulási Megállapodást alkotják. 
 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Társulás neve: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
 
2. A Társulás székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét és a társuláshoz tartozó települések 
lakosságszámát az 1. melléklet tartalmazza. 
/ tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszám az irányadó/ 
 
3. A Társulás bélyegzője: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása felirattal ellátott körbélyegző, 
közepén Magyarország címerével. 
 
4. A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.  
 
5. A Társulás működési területe: az 1. mellékletben szereplő települési önkormányzatok 
közigazgatási területe. 
 

II. 
A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

 
1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony 
és eredményes tevékenység érdekében az alábbi feladat- és hatásköröket ruházzák át a Társulásra: 
 
a) Közfoglalkoztatás 
b) Belső ellenőrzés az Mötv. 119. § (4) bekezdésben foglaltak szerint. 
 
2. A Társulás a tagönkormányzatai részére az alábbi feladatok megszervezéséhez nyújt szakmai 
támogatást: 
a. egészségügyi ellátás, 
b. szociális ellátás, 
c. köznevelés, 
d. bűnmegelőzés 
e. gyermekjóléti alapellátás, 
f. közművelődés, könyvtári szolgáltatás, 
g. testnevelés és sportszervezés, igazgatás, 
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h. környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés. 
 
 
3. A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja 
 
A Társulás az 1.b pontban foglalt feladatok ellátását az alábbi tagok részére biztosítja: 
 

Berzék Község Önkormányzat   

Bőcs Község Önkormányzata   

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata   

Hernádkak Község Önkormányzata 

Kistokaj Község Önkormányzata 

Köröm Község Önkormányzata   

Mályi Község Önkormányzata   

Nyékládháza Város Önkormányzata   

Ónod Község Önkormányzata   

Répáshuta Község Önkormányzata   

Sajóbábony Község Önkormányzata 

Sajóecseg Község Önkormányzata   

Sajóhídvég Község Önkormányzata   

Sajókeresztúr Község Önkormányzata   

Sajósenye Község Önkormányzata 

Sajóvámos Község Önkormányzata   

 
III. FEJEZET 

A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 
 
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
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2. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok. A 
Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.  
 
3. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére egy alelnököt választ. Az alelnök 
személyére az elnök tesz javaslatot. 
 
4. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok felével 
rendelkező képviselő jelen van. 
 
5. A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza. 
 
6. Minősített többségű döntés szükséges: 
 
11. a Társulási Megállapodás jóváhagyásához, módosításához; 
12. a Társulás tagok által történő megszüntetéséhez; 
13. tagönkormányzat Társulásból történő kizárásához; 
14. a Társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat 
benyújtásához; 
15. a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; 
16. a költségvetési intézmény, gazdálkodó szervezet alapításához, megszüntetéséhez, 
átszervezéséhez; 
17. azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 
 
7. A Társulási Tanács ülésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza. 
 
8. A Társulási Tanács elnöke: 
a) ellátja a Társulás képviseletét, 
b) összehívja a Társulási Tanács ülését, 
c) vezeti a tanácskozást; 
d) érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat szabályai betartásának, 
e) gondoskodik a döntések végrehajtásáról, 
f) ellátja a Társulás képviseletét; 
g) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi 
beszámolót és zárszámadást. 
 
9. A Társulási Tanács munkájának segítésére tagjai közül 7 tagból álló Elnökséget hoz létre. 
A tagok: 
• a Társulási Tanács elnöke 
• a Társulási Tanács alelnöke 
• 5 elnökségi tag 
 
Az Elnökség feladata a Társulás tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése. 
Ennek keretében észrevételeket tesz a Társulási Tanács ülésére készített előterjesztésekre, javaslatot 
tehet konkrét intézkedések megtételére, az elfogadott programok esetleges módosítására. Előkészíti a 
Társulási Tanács döntéseit, összehangolja a Bizottság munkáját. Ellenőrzi a Társulás költségvetésének 
éves végrehajtását, és véleményezi a Társulás éves munkájáról szóló beszámolót, az előző évi 
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zárszámadást. Az Elnökség ügyrendjére, beszámolásának rendjére vonatkozó szabályokat a Társulási 
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg. 
 

Bizottságok 
 
 10 A Társulási Tanács feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére, a döntések 
végrehajtására bizottságot hozhat létre.  
 
 11. A bizottság(ok) tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Szervezeti és 
 Működési Szabályzat határozza meg. 
 
 12. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére Pénzügyi Bizottságot 
 hoz létre és működtet. 
 
 13. 
 
 14. A bizottság(ok) működésének részletes szabályait a bizottság(ok) ügyrendje  tartalmazza, 
amelyet a bizottság(ok) saját maguk állapítanak meg, és fogadnak el. 
 

IV. FEJEZET 
A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, MŰKÖDTETÉSÉVEL 

KAPCSOLATOSAN AZ EGYES KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK HOZZÁJÁRULÁSÁNAK MÉRTÉKE, 
TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA  

 
1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves 
költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban 
állapítja meg.  
 
2. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez, 
valamint a megállapodásban meghatározott feladat ellátásának költségeihez az általuk képviselt 
település lakosságszámának arányában járulnak hozzá. 
 
3. A működés és a feladat ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács 
költségvetési évenként költségvetési határozatában állapítja meg. 
 
4. A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként négy részletben 
történik:, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig. 
 
5. A befizetés átutalással történik a Társulás költségvetési elszámolási számlájára. 
 

V. FEJEZET 
A TÁRSULÁS TAGJAI ÁLTAL VÁLLALT PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS NEM TELJESÍTÉSE 

ESETÉN IRÁNYADÓ ELJÁRÁS 
 
• A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulások nem teljesítése esetén, az irányadó 
eljárás a jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása. 
 
• Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása ill. jelen megállapodás 
céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési 
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kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Társulás elnöke fizetési 
felszólítást juttat el a kötelezettségét nem teljesítő tagönkormányzat részére.  
 
A megállapított hozzájárulást felszólításra sem teljesítő tag bankszámlája ellen a Társulás a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatala útján köteles a követelést a felszólításban meghatározott 
határidő eredménytelen elteltét követően jelen megállapodás mellékletét képező felhatalmazó 
nyilatkozat alapján beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége 
esetén a Társulás a követelést bírósági úton érvényesíti. 
 
• Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a számlavezető 
hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével 
igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől számított 8 
napon belül. 
 

VI. FEJEZET 
A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS 

 
1. A Társulás a II. fejezetben foglalt feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik. 
 
2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják: 
a)  Társulásban részt vevő tagok befizetései, 
b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései, 
c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jogok stb.), 
d) központi költségvetési támogatás, 
e) pályázati úton elnyert támogatások. 
 
3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési  tárgyak, 
gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az eredményes 
működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza. 
 
4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak 
feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata. 
 
5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács jogosult, 
egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. 
 
6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a 
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen állást foglal a Pénzügyi 
Bizottság. A vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás 
által ellátott feladatok biztosítását szolgálja. 
 

VIII. FEJEZET 
A TÁRSULÁS SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK A TÁRSULÁS ÁLTAL 

MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEI 
 

A társult tagok a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat az ágazati jogszabályok, valamint a külön 
megállapodásban foglaltak szerint vehetik igénybe. 
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IX. FEJEZET 
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉRŐL TÖRTÉNŐ BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 
 1 A Társulás működéséről évente egy alkalommal köteles beszámolni tagjai részére. 
 
1. A Társulási Tanács Tagjai évente beszámolnak képviselő-testületeiknek a Tanácsban végzett 
tevékenységükről, és a települési önkormányzatok által tartott közmeghallgatáson tájékoztatják a 
lakosságot a Társulás tevékenységről. 
 
 
 

X. FEJEZET 
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI RENDJE 

 
• A Társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. 
 
• A Társulás gazdálkodását – az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatásokat, 
valamint a kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználást is ideértve – az Állami 
Számvevőszék ellenőrzi.  
 
Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai 
Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a 
Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is 
ellenőrzik. 
 
• A Társulás működése felett a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felügyeletet gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntése, szervezete, működése és 
döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a Társulási Megállapodásban, valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak. 
 

XI. FEJEZET 
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI, 

KIVÁLÁS, KIZÁRÁS ÉS A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE ESETÉN A TAGOK EGYMÁSSAL VALÓ 
ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

 
1. A Társulási Megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.  
 
2. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. 
3. A Társuláshoz való csatlakozásról és kiválásról legalább hat hónappal korábban, minősített 
többséggel kell dönteni, amelyről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.  
 
4. A Társulásból történő kizárásról a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. 
 
5. A Társulás megszűnik: 
a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 
megszűnési feltétel megvalósult; 
b) ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák; 
c) a törvény erejénél fogva; 
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d) a bíróság jogerős döntése alapján.  
6. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a vagyonkiadásra 
 irányadó eljárásra az Mötv. 90.§. (4) és (5) bekezdései figyelembe vételével az alábbiak 
 szerint kerül sor: 
 A Társulás megszűnése, kiválás, vagy kizárás esetén a társulás vagyonát elsődlegesen a 
 társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. 
 Megszűnéskor: a tagok arányos vagyonhasználata esetén a Társulás ingyenesen 
 tulajdonba adja a tagönkormányzatok részére az általuk használt eszközöket, 
 vagyontárgyakat. Az ezt követően fennmaradt vagyontárgyakat, és pénzeszközöket a  tagok 
arányosan osztják fel. 
 Kiváláskor, kizáráskor: a tagok arányos vagyonhasználata esetén a Társulás  ingyenesen 
tulajdonba adja a tagönkormányzat részére az általa használt eszközöket,  vagyontárgyakat. Az 
ezt követően fennmaradó vagyontárgyak és pénzeszközök a  Társulás további működését, 
feladatellátását szolgálják.  
 

XII. fejezet 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETEI 

 
1. melléklet: A tagjegyzék (a Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, lakosságszáma) 
2. melléklet: A tagok felhatalmazó nyilatkozatai azonnali inkasszó benyújtásához 
 
Záradék: 
 
Jelen Társulási Megállapodás 2014. december 23. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Miskolc 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2013. november 27. napján kelt, 37/2013. 
(XI.27.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodása, valamint a Társulási Megállapodás 
módosításai hatályukat vesztik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srsz település  képviselő-testületi (közgyűlési) 
határozat száma 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  …../……../2014.sz. határozatával           
2. Berzék Község Önkormányzat képviselő-testülete  …./2014.(….) sz. határozatával 
3. Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete  …./2014.(….)sz. határozatával 
4. Bükkszentkereszt Község Önkormányzata képviselő-

testülete 
 …/2014. (…..) sz. határozatával 

5. Hernádkak község képviselő-testülete  …./2014. (….) sz. határozatával 
6. Kistokaj Község Önkormányzata képviselő-testülete  …./2014. (…..) sz. határozatával 
7. Köröm Község Önkormányzat képviselő-testülete  …./2014. (…..) sz. határozatával 
8. Mályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete  …/2014. (…...) sz. határozatával 
9. Muhi Község Önkormányzata képviselő-testülete  …/2014. (…...) sz. határozatával 
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10. Nyékládháza Város Önkormányzata képviselő-testülete  …./2014. (……) sz. határozatával 
11. Ónod Község Önkormányzatának képviselő-testülete  …./2014.(…..)sz. határozatával 
12. Répáshuta Község Önkormányzata képviselő-testülete  …/2014. (…..) sz. határozatával 
13. Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete  …./2014.(….)sz. határozatával 
14. Sajóecseg község Önkormányzatának képviselő-testülete  …/2014. (…..) sz. határozatával 
15. Sajóhídvég Község Önkormányzat képviselő-testülete  …/2014. (….) sz. határozatával 
16. Sajókeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete  …/2014. (….) sz. határozatával 
17. Sajósenye község képviselő-testülete  …/2014. (…) sz. határozatával 

 
18. Sajóvámos Községi Önkormányzat képviselő-testülete  …/2014. (….) sz. határozatával 
19. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzati képviselő 

testülete 
 …/2014. (…) sz. határozatával 

 
 
 
 
A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek aláírásukkal 
látják el. 

Miskolc Megyei Jogú Város képviselő-testülete nevében: 
 

Dr. Kriza Ákos 
polgármester 

 
Berzék község képviselő-testülete nevében: 

 
Farkas László 
polgármester 

 
Bőcs község képviselő-testülete nevében: 

 
Nagy László Győző 

polgármester 
 

Bükkszentkereszt község képviselő-testülete nevében: 
 

Jámbor Flórián 
polgármester 

 
Hernádkak község képviselő-testülete nevében: 

 
Hajdú János 
polgármester 

 
 

Kistokaj község képviselő-testülete nevében: 
 

 
Ambrus Gyöngyi 

polgármester 
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Köröm község képviselő-testülete nevében: 

 
Tóth Tibor 

polgármester 
 

Mályi község képviselő-testülete nevében: 
 

Viszokai István 
polgármester 

 
 
 
 

Muhi község képviselő-testülete nevében: 
 

Rácz József Sándor 
polgármester 

 
 

Nyékládháza város képviselő-testülete nevében: 
 

Urbán Sándorné 
polgármester 

 
Ónod község képviselő-testülete nevében: 

 
Tarnóczi József 

polgármester 
 

Répáshuta község képviselő-testülete nevében: 
 

Mátrai Károly 
polgármester 

 
Sajóbábony község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Dr. Szilva István 
polgármester 

 
Sajóecseg község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Inklovics László 
polgármester 

 
Sajóhídvég község képviselő-testülete nevében: 
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Török Gergely 
polgármester 

 
Sajókeresztúr község képviselő-testülete nevében: 

 
Kollár Miklós 
polgármester 

 
 

Sajósenye község képviselő-testület nevében: 
 

Takács István 
polgármester 

 
 
 
 

 
Sajóvámos község képviselő-testület nevében: 

 
Váradi Lajos 
polgármester 

 
 

Szirmabesenyő község képviselő-testület nevében: 
 

Huszti Gábor 
polgármester 

 
 
Miskolc, 2014. november …..” 
 
 
 
 

1. melléklet 
A Társulás tagjainak megnevezése, tagjainak székhelye és lakosságszáma  

2014. január 1. 
 Név  Képviselő    Székhely       Településszám 
Berzék Község 
Önkormányzat   Farkas László 

(Berzék, Petőfi u. 42.), 1 029 

Bőcs Község 
Önkormányzata   Nagy László (Bőcs, Hősök u. 1.), 2 888 

Bükkszentkereszt 
Község 
Önkormányzata   Jámbor Flórián 

(Bükkszentkereszt, 
Kossuth u. 24.), 1 230 

Hernádkak Község 
Önkormányzata Hajdú János 

(Hernádkak, Rákóczi F. 
u. 42.), 1 737 
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Kistokaj Község 
Önkormányzata Ambrus Gyöngyi 

(Kistokaj, Széchenyi u. 
43.), 2 169 

Köröm Község 
Önkormányzata   Tóth Tibor 

(Köröm, Rákóczi u. 11.), 1 448 

Mályi Község 
Önkormányzata   Viszokai István 

(Mályi, Széchenyi u. 12.), 4 358 

Miskolc Város 
Önkormányzata dr. Kriza Ákos 

(Miskolc, Városház tér 
8.), 167 680 

Muhi Község 
Önkormányzata   Rácz József Sándor 

(Muhi, Rákóczi u. 1.), 542 

Nyékládháza Város 
Önkormányzata   Urbán Sándorné 

(Nyékládháza, Vasút u. 
16.), 5 146 

Ónod Község 
Önkormányzata   Tarnóczi József 

(Ónod, Rákóczi u. 64.), 2 500 

Répáshuta Község 
Önkormányzata   Mátrai Károly  

(Répáshuta, Kossuth u. 
2.), 500 

Sajóbábony Község 
Önkormányzata Dr. Szilva István 

(Sajóbábony, Bocskai u. 
2.), 2 907 

Sajóecseg Község 
Önkormányzata   Inklovics László 

(Sajóecseg, Széchenyi u. 
27.), 1 088 

Sajóhídvég Község 
Önkormányzata   Török Gergely 

(Sajóhídvég, Rákóczi u. 
37.), 1 111 

Sajókeresztúr 
Község 
Önkormányzata   Kollár Miklós 

(Sajókeresztúr, Rákóczi 
u. 40.), 1 613 

Sajósenye Község 
Önkormányzata Takács István 

(Sajósenye, Petőfi S. u. 
14.), 440 

Sajóvámos Község 
Önkormányzata   Váradi Lajos 

(Sajóvámos, Munkácsy 
u. 2.), 2 219 

Szirmabesenyő 
Község 
Önkormányzata   Huszti Gábor 

(Szirmabesenyő, Kossuth 
u. 5.), 4 476 

Összesen (Miskolc 
Kistérség)     205 081 

 
 
 

2. melléklet 
Tagok felhatalmazó nyilatkozatai azonnali inkasszó benyújtásához 

 
 

Felhatalmazás 
……………………………………………………. 
a hitelintézet neve és címe 
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A Miskolcon, 2013. június 19. napján kelt Miskolc Kistérség Többcélú Társulását létrehozó társulási 
megállapodás V. fejezet 1-3. pontja alapján ……………………………. Önkormányzata (…….. 
…………………………, …………………….. u. ………… sz., képviseli: …………………… polgármester) 
felhatalmazza a Miskolc Kistérség Többcélú Társulást (3525 Miskolc, Városház tér 8. képviseli: Dr. 
Kriza Ákos elnök) mint jogosultat, hogy a társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) 
…………………………....-nál/-nél vezetett…………………………………. pénzforgalmi jelzőszámú 
számlája terhére beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. 
……………………………. Önkormányzata(…….. …………………………, …………………….. u. 
………… sz vállalja, hogy az inkasszó benyújtásához szükséges felhatalmazó nyilatkozatot a 
számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának 
megküldésével igazolják - valamennyi tagönkormányzat által aláírt – Társulási Megállapodás 
kézbesítésétől számított 8 napon belül. 
 
 
 
Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap 
……………………..……………………………… 
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 
 
Záradék: 
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása csak a 
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 
 
 
 
………………………………. 
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője 
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2. melléklet a …/2014. (XII. 04.) határozathoz 
 

MISKOLC KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) 
pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 87. §-a, valamint a 146. § (1) bekezdése rendelkezéseinek értelmében Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodását felülvizsgálták, és a felülvizsgálat eredményeképpen 
/módosítás keretében/ az alábbi új Társulási Megállapodást alkotják. 
 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Társulás neve: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
 
2. A Társulás székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét és a társuláshoz tartozó települések 
lakosságszámát az 1. melléklet tartalmazza. 
/ tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszám az irányadó/ 
 
3. A Társulás bélyegzője: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása felirattal ellátott körbélyegző, 
közepén Magyarország címerével. 
 
4. A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.  
 
5. A Társulás működési területe: az 1. mellékletben szereplő települési önkormányzatok 
közigazgatási területe. 
 

II. 
A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

 
1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony 
és eredményes tevékenység érdekében az alábbi feladat- és hatásköröket ruházzák át a Társulásra: 
 
a) Közfoglalkoztatás 
b) Belső ellenőrzés az Mötv. 119. § (4) bekezdésben foglaltak szerint. 
 
2. A Társulás a tagönkormányzatai részére az alábbi feladatok megszervezéséhez nyújt szakmai 
támogatást: 
5. egészségügyi ellátás, 
6. szociális ellátás, 
7. köznevelés, 
8. bűnmegelőzés 
9. gyermekjóléti alapellátás, 
10. közművelődés, könyvtári szolgáltatás, 
11. testnevelés és sportszervezés, igazgatás, 
12. környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés. 
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4. A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja 
 
A Társulás az 1.b pontban foglalt feladatok ellátását az alábbi tagok részére biztosítja: 
 

Berzék Község Önkormányzat   

Bőcs Község Önkormányzata   

Hernádkak Község Önkormányzata 

Köröm Község Önkormányzata   

Mályi Község Önkormányzata   

Nyékládháza Város Önkormányzata   

Ónod Község Önkormányzata   

Sajóbábony Község Önkormányzata 

Sajóecseg Község Önkormányzata   

Sajóhídvég Község Önkormányzata   

Sajókeresztúr Község Önkormányzata   

Sajósenye Község Önkormányzata 

Sajóvámos Község Önkormányzata   
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III. FEJEZET 
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

 
10. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
 
11. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok. A 
Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.  
 
12. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére egy alelnököt választ. Az alelnök 
személyére az elnök tesz javaslatot. 
 
13. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok felével 
rendelkező képviselő jelen van. 
 
14. A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza. 
 
15. Minősített többségű döntés szükséges: 
 
18. a Társulási Megállapodás jóváhagyásához, módosításához; 
19. a Társulás tagok által történő megszüntetéséhez; 
20. tagönkormányzat Társulásból történő kizárásához; 
21. a Társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat 
benyújtásához; 
22. a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; 
23. a költségvetési intézmény, gazdálkodó szervezet alapításához, megszüntetéséhez, 
átszervezéséhez; 
24. azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 
 
16. A Társulási Tanács ülésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza. 
 
17. A Társulási Tanács elnöke: 
h) ellátja a Társulás képviseletét, 
i) összehívja a Társulási Tanács ülését, 
j) vezeti a tanácskozást; 
k) érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat szabályai betartásának, 
l) gondoskodik a döntések végrehajtásáról, 
m) ellátja a Társulás képviseletét; 
n) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi 
beszámolót és zárszámadást. 
 
18. A Társulási Tanács munkájának segítésére tagjai közül 7 tagból álló Elnökséget hoz létre. 
A tagok: 
• a Társulási Tanács elnöke 
• a Társulási Tanács alelnöke 
• 5 elnökségi tag 
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Az Elnökség feladata a Társulás tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése. 
Ennek keretében észrevételeket tesz a Társulási Tanács ülésére készített előterjesztésekre, javaslatot 
tehet konkrét intézkedések megtételére, az elfogadott programok esetleges módosítására. Előkészíti a 
Társulási Tanács döntéseit, összehangolja a Bizottság munkáját. Ellenőrzi a Társulás költségvetésének 
éves végrehajtását, és véleményezi a Társulás éves munkájáról szóló beszámolót, az előző évi 
zárszámadást. Az Elnökség ügyrendjére, beszámolásának rendjére vonatkozó szabályokat a Társulási 
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg. 
 
 

 
Bizottságok 

 
 10 A Társulási Tanács feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére, a döntések 
végrehajtására bizottságot hozhat létre.  
 
 11. A bizottság(ok) tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Szervezeti és 
 Működési Szabályzat határozza meg. 
 
 12. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére Pénzügyi Bizottságot 
 hoz létre és működtet. 
 
 13. 
 
 14. A bizottság(ok) működésének részletes szabályait a bizottság(ok) ügyrendje  tartalmazza, 
amelyet a bizottság(ok) saját maguk állapítanak meg, és fogadnak el. 
 

IV. FEJEZET 
A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, MŰKÖDTETÉSÉVEL 

KAPCSOLATOSAN AZ EGYES KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK HOZZÁJÁRULÁSÁNAK MÉRTÉKE, 
TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA  

 
1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves 
költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban 
állapítja meg.  
 
2. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez, 
valamint a megállapodásban meghatározott feladat ellátásának költségeihez az általuk képviselt 
település lakosságszámának arányában járulnak hozzá. 
 
3. A működés és a feladat ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács 
költségvetési évenként költségvetési határozatában állapítja meg. 
4. A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként négy részletben 
történik:, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig. 
 
5. A befizetés átutalással történik a Társulás költségvetési elszámolási számlájára. 
 

V. FEJEZET 
A TÁRSULÁS TAGJAI ÁLTAL VÁLLALT PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS NEM TELJESÍTÉSE 

ESETÉN IRÁNYADÓ ELJÁRÁS 
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• A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulások nem teljesítése esetén, az irányadó 
eljárás a jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása. 
 
• Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása ill. jelen megállapodás 
céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési 
kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Társulás elnöke fizetési 
felszólítást juttat el a kötelezettségét nem teljesítő tagönkormányzat részére.  
 
A megállapított hozzájárulást felszólításra sem teljesítő tag bankszámlája ellen a Társulás a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatala útján köteles a követelést a felszólításban meghatározott 
határidő eredménytelen elteltét követően jelen megállapodás mellékletét képező felhatalmazó 
nyilatkozat alapján beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége 
esetén a Társulás a követelést bírósági úton érvényesíti. 
 
• Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a számlavezető 
hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével 
igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől számított 8 
napon belül. 
 

VI. FEJEZET 
A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS 

 
7. A Társulás a II. fejezetben foglalt feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik. 
 
8. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják: 
f)  Társulásban részt vevő tagok befizetései, 
g) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései, 
h) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jogok stb.), 
i) központi költségvetési támogatás, 
j) pályázati úton elnyert támogatások. 
 
9. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési  tárgyak, 
gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az eredményes 
működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza. 
 
10. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak 
feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata. 
 
11. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács jogosult, 
egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. 
 
12. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a 
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen állást foglal a Pénzügyi 
Bizottság. A vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás 
által ellátott feladatok biztosítását szolgálja. 
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VIII. FEJEZET 
A TÁRSULÁS SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK A TÁRSULÁS ÁLTAL 

MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEI 
 

A társult tagok a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat az ágazati jogszabályok, valamint a külön 
megállapodásban foglaltak szerint vehetik igénybe. 
 

IX. FEJEZET 
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉRŐL TÖRTÉNŐ BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 
 1 A Társulás működéséről évente egy alkalommal köteles beszámolni tagjai részére. 
 
5. A Társulási Tanács Tagjai évente beszámolnak képviselő-testületeiknek a Tanácsban végzett 
tevékenységükről, és a települési önkormányzatok által tartott közmeghallgatáson tájékoztatják a 
lakosságot a Társulás tevékenységről. 
 

X. FEJEZET 
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI RENDJE 

 
• A Társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. 
 
• A Társulás gazdálkodását – az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatásokat, 
valamint a kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználást is ideértve – az Állami 
Számvevőszék ellenőrzi.  
 
Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai 
Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a 
Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is 
ellenőrzik. 
 
• A Társulás működése felett a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felügyeletet gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntése, szervezete, működése és 
döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a Társulási Megállapodásban, valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak. 
 
 

XI. FEJEZET 
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI, 

KIVÁLÁS, KIZÁRÁS ÉS A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE ESETÉN A TAGOK EGYMÁSSAL VALÓ 
ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

 
7. A Társulási Megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.  
 
8. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. 
9. A Társuláshoz való csatlakozásról és kiválásról legalább hat hónappal korábban, minősített 
többséggel kell dönteni, amelyről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.  
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10. A Társulásból történő kizárásról a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. 
 
11. A Társulás megszűnik: 
e) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 
megszűnési feltétel megvalósult; 
f) ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák; 
g) a törvény erejénél fogva; 
h) a bíróság jogerős döntése alapján.  
 
12. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a vagyonkiadásra 
 irányadó eljárásra az Mötv. 90.§. (4) és (5) bekezdései figyelembe vételével az alábbiak 
 szerint kerül sor: 
 A Társulás megszűnése, kiválás, vagy kizárás esetén a társulás vagyonát elsődlegesen a 
 társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. 
 Megszűnéskor: a tagok arányos vagyonhasználata esetén a Társulás ingyenesen 
 tulajdonba adja a tagönkormányzatok részére az általuk használt eszközöket, 
 vagyontárgyakat. Az ezt követően fennmaradt vagyontárgyakat, és pénzeszközöket a  tagok 
arányosan osztják fel. 
 Kiváláskor, kizáráskor: a tagok arányos vagyonhasználata esetén a Társulás  ingyenesen 
tulajdonba adja a tagönkormányzat részére az általa használt eszközöket,  vagyontárgyakat. Az 
ezt követően fennmaradó vagyontárgyak és pénzeszközök a Társulás  további működését, 
feladatellátását szolgálják.  

 
 
 
 
 

XII. fejezet 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETEI 

 
1. melléklet: A tagjegyzék ( a Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, lakosságszáma) 
2. melléklet: A tagok felhatalmazó nyilatkozatai azonnali inkasszó benyújtásához 
 
Záradék: 
 
Jelen Társulási Megállapodás 2015. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2014. ……………… napján kelt, …../2014. (………..) 
határozattal elfogadott Társulási Megállapodása, valamint a Társulási Megállapodás módosításai 
hatályukat vesztik. 
 
 
 
 
A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait és 
önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 
 

Srsz település  képviselő-testületi (közgyűlési) határozat 
száma 



8. sz. melléklet 

 

 

85

20. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  ...-…../……./2014.sz. határozatával             
21. Berzék Község Önkormányzat képviselő-testülete  ……./2014.(……) sz. határozatával 
22. Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete  ……/2014.(…….) sz. határozatával 
23. Hernádkak Község képviselő-testülete  …../2014. (……...) sz. határozatával 
24. Köröm Község Önkormányzat képviselő-testülete  …../2014. (……..) sz. határozatával 
25. Mályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete  ……/2014. (……..) sz. határozatával 
26. Muhi Község Önkormányzata képviselő-testülete  ……/2014. (……) sz. határozatával 
27. Nyékládháza Város Önkormányzata képviselő-testülete  ……/2014. (……) sz. határozatával 
28. Ónod Község Önkormányzatának képviselő-testülete  …../2014.(………) sz. határozatával 
29. Sajóbábony Város Önkormányzat képviselő-testülete  …../2014.(………)sz. határozatával 
30. Sajóecseg község Önkormányzatának képviselő-testülete  …../2014. (………) sz. határozatával 
31. Sajóhídvég Község Önkormányzat képviselő-testülete  …./2014. (……….) sz. határozatával 
32. Sajókeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete  …../2014. (……….) sz. határozatával 
33. Sajósenye község képviselő-testülete  ……/2014. (……) sz. határozatával 

 
34. Sajóvámos Községi Önkormányzat képviselő-testülete  …../2014. (……….) sz. határozatával 
 
 
 
 
 
 
A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek aláírásukkal 
látják el. 

Miskolc Megyei Jogú Város képviselő-testülete nevében: 
 

Dr. Kriza Ákos 
polgármester 

 
Berzék község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Farkas László 
polgármester 

 
Bőcs község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Nagy László Győző 
polgármester 

 
Hernádkak község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Hajdú János 
polgármester 

 
 

Köröm község képviselő-testülete nevében: 
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Tóth Tibor 

polgármester 
 

Mályi község képviselő-testülete nevében: 
 

Viszokai István 
polgármester 

 
Muhi község képviselő-testülete nevében: 

 
Rácz József Sándor 

polgármester 
 
 

Nyékládháza város képviselő-testülete nevében: 
 
 

Urbán Sándorné 
polgármester 

Ónod község képviselő-testülete nevében: 
 

 
Tarnóczi József 

polgármester 
 

 
Sajóbábony község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Dr. Szilva István 
polgármester 

 
Sajóecseg község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Inklovics László 
polgármester 

 
Sajóhidvég község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Török Gergely 
polgármester 

 
 

Sajókeresztúr község képviselő-testülete nevében: 
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Kollár Miklós 
polgármester 

 
 

Sajósenye község képviselő-testület nevében: 
 

Takács István 
polgármester 

 
 

 
Sajóvámos község képviselő-testület nevében: 

 
 

Váradi Lajos 
polgármester 

 
Miskolc, 2014. november ….. 
  
 
1. melléklet 
 
A Társulás tagjainak megnevezése, tagjainak székhelye és lakosságszáma  

2014. január 1. 
 Név  Képviselő    Székhely       Településszám 
Berzék Község 
Önkormányzat   Farkas László 

(Berzék, Petőfi u. 42.), 1 029 

Bőcs Község 
Önkormányzata   Nagy László 

(Bőcs, Hősök u. 1.), 2 888 

Hernádkak Község 
Önkormányzata Hajdú János 

(Hernádkak, Rákóczi F. 
u. 42.), 1 737 

Köröm Község 
Önkormányzata   Tóth Tibor 

(Köröm, Rákóczi u. 11.), 1 448 

Mályi Község 
Önkormányzata   Viszokai István 

(Mályi, Széchenyi u. 12.), 4 358 

Miskolc Város 
Önkormányzata dr. Kriza Ákos 

(Miskolc, Városház tér 
8.), 167 680 

Muhi Község 
Önkormányzata   Rácz József Sándor 

(Muhi, Rákóczi u. 1.), 542 

Nyékládháza Város 
Önkormányzata   Urbán Sándorné 

(Nyékládháza, Vasút u. 
16.), 5 146 

Ónod Község 
Önkormányzata   Tarnóczi József 

(Ónod, Rákóczi u. 64.), 2 500 

Sajóbábony Község 
Önkormányzata Dr. Szilva István 

(Sajóbábony, Bocskai u. 
2.), 2 907 
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Sajóecseg Község 
Önkormányzata   Inklovics László 

(Sajóecseg, Széchenyi u. 
27.), 1 088 

Sajóhídvég Község 
Önkormányzata   Török Gergely 

(Sajóhídvég, Rákóczi u. 
37.), 1 111 

Sajókeresztúr 
Község 
Önkormányzata   Kollár Miklós 

(Sajókeresztúr, Rákóczi 
u. 40.), 1 613 

Sajósenye Község 
Önkormányzata Takács István 

(Sajósenye, Petőfi S. u. 
14.), 440 

Sajóvámos Község 
Önkormányzata   Váradi Lajos 

(Sajóvámos, Munkácsy 
u. 2.), 2 219 

Összesen:     197 936 
 
 
 
 
 

2. melléklet 
Tagok felhatalmazó nyilatkozatai azonnali inkasszó benyújtásához 

 
 

Felhatalmazás 
……………………………………………………. 
a hitelintézet neve és címe 
 
A Miskolcon, 2013. június 19. napján kelt Miskolc Kistérség Többcélú Társulását létrehozó társulási 
megállapodás V. fejezet 1-3. pontja alapján ……………………………. Önkormányzata (…….. 
…………………………, …………………….. u. ………… sz., képviseli: …………………… polgármester) 
felhatalmazza a Miskolc Kistérség Többcélú Társulást (3525 Miskolc, Városház tér 8. képviseli: Dr. 
Kriza Ákos elnök) mint jogosultat, hogy a társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) 
…………………………....-nál/-nél vezetett…………………………………. pénzforgalmi jelzőszámú 
számlája terhére beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. 
……………………………. Önkormányzata(…….. …………………………, …………………….. u. 
………… sz vállalja, hogy az inkasszó benyújtásához szükséges felhatalmazó nyilatkozatot a 
számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának 
megküldésével igazolják - valamennyi tagönkormányzat által aláírt – Társulási Megállapodás 
kézbesítésétől számított 8 napon belül. 
 
 
 
Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap 
……………………..……………………………… 
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 
 
Záradék: 
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása csak a 
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 
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………………………………. 
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője 
 
 
 
 



9. sz. melléklet 

 

 

90

2. SZ. ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. december 4-én megtartandó ülésére 

 
 7. napirendi ponthoz 

 
2111/2014-10. 
 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosítása 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását felülvizsgálták, és a 
felülvizsgálat eredményeképpen /módosítás keretében/ új Társulási Megállapodást alkottak. 
Köröm Község Önkormányzata a Társulás tagja, ezért a Testület jóváhagyó megerősítése szükséges a 
módosítások elfogadásához. 
 
Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Köröm, 2014. december 2. 
 

Tóth Tibor 
polgármester 

 
Határozati javaslat: 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (XII.04.) határozata 
a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának  
jóváhagyásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 14/2014. (XI. 28.) határozattal elfogadott módosítását 
jóváhagyja a melléklet szerint. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal 
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1. melléklet a …../2014 (XI..04) határozathoz 
 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2013. (XI.27.) ; 9/2014 (VI.19.) …………./2014. 
Társulási Tanácsi Határozatokkal) 

 
Társult Felek megállapítják és rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában foglalt rendelkezései szerint jogi személyiséggel 
rendelkező társulást hoznak létre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi CXXXV. törvényben 
meghatározott szociális és gyermekvédelmi feladatok társulási formában történő ellátása céljából.  
 
1. Társulás neve: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 
2. A Társulás tagjainak neve, székhelye és képviselője: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely önkormányzat) 
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
Képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Berzék Község Önkormányzata 
Székhelye: 3575 Berzék, Petőfi S. u. 42. 
Képviselője: Farkas László polgármester 
 
Bőcs Község Önkormányzata 
Székhelye: 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 
Képviselője: S. Nagy László Győző polgármester 
 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 
Székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth L. u. 24. 
Képviselője: Jámbor Flórián polgármester 
 
Emőd Város Önkormányzata 
Székhelye: 3432 Emőd, Kossuth L. tér 1. 
Képviselője: Pocsai Enikő polgármester 
 
Harsány Község Önkormányzata 
Székhelye: 3555 Harsány, Kossuth L. u. 67. 
Képviselője: Szabó Gergely polgármester 
 
Kistokaj Község Önkormányzata 
Székhelye: 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. 
Képviselője: Ambrus Gyöngyi polgármester 
 
Köröm Község Önkormányzata 
Székhelye: 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. 
Képviselője: Tóth Tibor polgármester 
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Mályi Község Önkormányzata 
Székhelye: 3434 Mályi, Széchenyi u. 4. 
Képviselője: Viszokai István polgármester 
 
Muhi Község Önkormányzata 
Székhelye: 3552 Muhi, Rákóczi F. u. 2. 
Képviselője: Rácz József Sándor polgármester 
 
Nagycsécs Község Önkormányzata 
Székhelye: 3598 Nagycsécs, Nagycsécs Apponyi út 50. 
Képviselője: Gulyás Ottó polgármester 
 
Nyékládháza Város Önkormányzata 
Székhelye: 3433 Nyékládháza, Vasút u. 16. 
Képviselője: Urbán Sándorné polgármester 
 
Ónod Község Önkormányzata 
Székhelye: 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. 
Képviselője: Tarnóczi József polgármester 
 
Répáshuta Község Önkormányzata 
Székhelye: 3559 Répáshuta, Kossuth L. u. 2. 
Képviselője: Mátrai Károly polgármester 
 
Sajóbábony Város Önkormányzata 
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai u.2. 
Képviselője: Dr. Szilva István polgármester 
 
Sajóecseg Község Önkormányzata 
Székhelye: 3793 Sajóecseg, Széchenyi u. 27. 
Képviselője: Inklovics LászlóPolgármester 
 
Sajóhídvég Község Önkormányzata 
Székhelye: 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 
Képviselője: Török Gergely polgármester 
 
Sajókeresztúr Község Önkormányzata 
Székhelye: 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi F. u. 40. 
Képviselője: Kollár Miklós polgármester  
 
Sajólád Község Önkormányzata 
Székhelye: 3572 Sajólád, Ady E. u. 2. 
Képviselője: Pozbai Zoltán polgármester 
 
Sajósenye Község Önkormányzata 
Székhelye: 3712 Sajósenye, Petőfi S. u. 14. 
Képviselője: Takács István polgármester 
 
Sajóvámos Község Önkormányzata 
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Székhelye: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2. 
Képviselője: Váradi Lajos polgármester 
 
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 
Székhelye: 3711 Szirmabesenyő, Kossuth L. u. 5. 
Képviselője: Huszti Gábor 
 
Sajóörös Község Önkormányzata 
Székhelye: 3586 Sajóörös, Jókai u. 2.  
Képviselője: Szabó Gábor polgármester 
 
3. Általános rendelkezések 
 
3.1. A társulás neve: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
 
3.2. A társulás székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 
3.3. A társulás működési területe: a társulásban résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási 
területe.       
                                                                                                 
3.4. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: az 1. számú melléklet szerint. 
 
3.5. A társulási megállapodás időbeli hatálya: 2013. július 1. napjától határozatlan időre szól.  
 
3.6. A társulás jogállása: helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása. 
 
3.7. A társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács 
 
3.8. A társulás képviselője: Társulási Tanács elnöke 
 
3.9. A társulási tanács elnöke: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 
 
3.10. A társulás Mötv. 95. § (4) bekezdése szerinti munkaszervezeti feladatait Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala (3525 Miskolc, Városház tér 8.) látja el. 
  
4. Társulás által ellátott feladat és hatáskörök 
 
4.1 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) célja: a társult 
önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
(továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben (továbbiakban: Gyvt.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 
(továbbiakban: Áht.) meghatározott feladataik hatékonyabb, célszerűbb ellátása. 
 
4.2 A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok az alábbi feladataikat társulás útján látják el, és az 
ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak. 
a) A Társulás által fenntartott intézmény útján a társult tagok részére biztosított feladatok: 
 házi segítségnyújtás; 

ab) családsegítés; 
ac) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
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ad) gyermekjóléti szolgálat; 
ae) családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása  
af) gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
 
b) A Társulás által fenntartott intézmény útján kizárólag Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tag 
részére biztosított feladatok: 
 
  ba) fogyatékos személyek nappali ellátása; 
 
bb)  támogató szolgáltatás; 
 
bc) bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza; 
 
bd) szociális étkeztetés;  
 
be) idősek nappali ellátása; 
 
bf) bölcsődei ellátás; 
 
bg) ifjúság-egészségügyi gondozás; 
 
bh) család- és nővédelmi egészségügyi gondozás; 
 
bi) gyermekjóléti központ 
 
bj) pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
 
bk) fogászati alapellátás 
 
A társulás keretében az egyes tagok részére ellátott feladatokat a megállapodás 2-5. mellékletei 
tartalmazzák. 
 
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 
 
 
 
 
6. A Társulás a társult települési önkormányzatok közigazgatási területén a 4.2. a) pont szerinti 
feladatokat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított és a társulás által közösen 
fenntartott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (továbbiakban: 
Intézmény), székhelye: 3530 Miskolc, Arany János utca 37. útján látja el.  
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7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa alapított Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ fenntartását, irányítását a 
Társulásnak átadja, a Társulás az Intézmény fenntartását, irányítását átveszi.  
 
8. A Társulás szervezete 
 
8.1. A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének 
főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg, melyet a tanács a megalakulást követő 2 hónapon 
belül fogad el.  
8.2. A társult települések képviselő-testületei a Társulási Tanácsra ruházzák át jelen társulási 
megállapodás 4.2. a) pontjában meghatározott önkormányzati feladat- és hatásköröket a 2-5. 
mellékletek szerint.  
 
8.3. A Társulási Tanács  
• a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény irányító 
szerve;  
• önállóan, költségvetési határozatban megállapítja a Társulás költségvetését, elfogadja a 
Társulás zárszámadását, beszámolóját; 
• közreműködik a társulás szociális fejlesztési programjainak tervezésében, fejlesztésében, 
dönt a társulás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához 
szükséges pályázatok benyújtásáról; 
• dönt a feladatellátó intézmény alapító okirata kiadásáról, az ellátási területén jóváhagyott 
szociális szolgáltatásfejlesztési koncepciója, szakmai programja, valamint szervezeti és működési 
szabályzata jóváhagyásáról, illetve azok módosításáról;  
• dönt az intézmény feladatának megváltoztatásáról, átszervezéséről, megszüntetéséről.  
 
8.4. A Társulási Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei által delegált 
tagok. 
 
8.5. A Társulási Tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást 
és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. Az alakuló ülést a társulás székhelyének 
polgármestere hívja össze, a társulási megállapodás minden tag általi jóváhagyását követő 15 napon 
belül.  
 
8.6. A Társulási Tanács az alakuló ülésen tagjai közül – minősített többséggel - elnököt választ. Az 
elnök személyére bármely tag javaslatot tehet. A Társulási Tanács tagjai sorából az elnök 
helyettesítésére, munkája segítésére minősített többséggel hozott határozatával 1 alelnököt választ. Az 
alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.  
 
 
 
8.7. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül 3 fős Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot választ, 
melynek részletes működési szabályait a társulás szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjává a Társulási Tanács elnöke, valamint alelnöke nem választható. 
 
25. A Társulás működése 
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9.1. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével 
rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések száma eléri a társulást alkotó 
települések számának egyharmadát. 
 
9.2. A Társulási Tanács minden tagja a lakosság számával arányos szavazattal rendelkezik  az 
alábbiak szerint: 
 

Település 
Lakosság 

2012. 01.01-jén  
(fő) 

Szavazat aránya 
(%) 

Berzék 1 029 0,5 
Bőcs 2 888 1,3 
Bükkszentkereszt 1 230 0,6 
Emőd 5 252 2,4 
Harsány 2 106 1,0 
Kistokaj 2 169 1,0 
Köröm 1 448 0,7 
Mályi 4 358 2,0 
Miskolc 167 680 77,6 
Muhi 542 0,3 
Nagycsécs 836 0,4 
Nyékládháza 5 146 2,4 
Ónod 2 500 1,2 
Répáshuta 500 0,2 
Sajóbábony 2 907 1,4 
Sajóecseg 1 088 0,5 
Sajóhídvég 1 111 0,5 
Sajókeresztúr 1 613 0,7 
Sajólád 3 099 1,4 
Sajóörös 1 314 0,6 
Sajósenye 440 0,2 
Sajóvámos 2 219 1,0 
Szirmabesenyő 4 476 2,1 
Összesen 215 951 100 

 
 
 
9.3. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt: 
6. elnök és alelnök választásáról, 
7. a társulásból történő kizárásról, 
8. költségvetés elfogadásáról, 
9. több éves pénzügyi kötelezettséggel járó döntésről. 
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9.4. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 
szükséges:  
• a társulási megállapodás jóváhagyásához,  
• a társulási megállapodás módosításához,  
• a társulás megszüntetéséhez.  
 
9.5. A Társulási Tanács tagjai évente egyszer, a tárgyévet követő május 31-ig beszámolnak képviselő-
testületüknek a Társulás működéséről és a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.  
 
9.6. A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítéséről és a végrehajtásról a székhely település 
önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gondoskodik. Az ellátandó feladatok körét a Társulási 
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
 
10.  A Társulás pénzügyi, költségvetési alapja 
 
10.1. A megállapodás 4.2. a) pontjában és 2-5. mellékletekben meghatározott feladatok 
finanszírozására az alábbiak szerint kerül sor:  
 
10.2. A közösen ellátott feladatok után a Társulást megillető állami támogatásokat a székhely település 
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat igényli meg és adja át felhasználásra a Társulásnak. A 
támogatás továbbutalásának határideje a Magyar Államkincstár folyósítását követő 3. naptári nap. Az 
egyéb finanszírozásra és költségek viselésére vonatkozó rendelkezéseket a Felek külön 
megállapodásban rögzítik. 
 
10.3. A Társulásnak a támogatás felhasználására vonatkozóan a hatályos jogszabályok szerinti 
elszámolási kötelezettsége áll fenn Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata felé. A Társulást a 
Magyar Államkincstár felé történő támogatás igénylés, módosítás, elszámolás, ellenőrzés tekintetében 
együttműködési kötelezettség terheli. 
 
10.4. A Társulás költségvetését a székhely település önkormányzatának Polgármesteri Hivatala készíti 
elő.  
 
10.5. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, határozatban állapítja meg.  
 
10.6. Az intézmény költségvetésében az egyes feladatellátáshoz kapcsolódó bevételekről és 
kiadásokról elkülönített nyilvántartást kell vezetni.  
 
10.7. A települések hozzájárulásának számításakor a társult települések között az intézményi 
költségvetésben a feladatra tervezett összes költség állami támogatással nem fedezett hányada az 
alábbi elvek szerint kerül megosztásra: 
 
a) házi segítségnyújtás: az ellátottak számával arányosan; 
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: kihelyezett készülékek számával arányosan; 
c) családsegítés: lakosságszám arányosan és az egyes településeken feladatot ellátó szakmai 
létszám figyelembe vételével; 
d) gyermekjóléti szolgálat: lakosságszám arányosan és az egyes településeken feladatot; 
e) ellátó szakmai létszám figyelembe vételével. 
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10.8. A társult települési önkormányzatokra jutó hozzájárulás összege a határozatban kerül 
meghatározásra. 
 
10.9. A társult települési önkormányzatok a közös feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás összegét 
költségvetési rendeletükben jóváhagyják.  
 
10.10. A társult települési önkormányzatok a Társulás számára a költségvetésben meghatározott 
mértékű hozzájárulás 1/12-ed részét kötelesek megtéríteni tárgyhó 5. napjáig – január és február 
hónapban a tárgyévet megelőző év településre jutó hozzájárulás havi arányos összege alapján vagy 
ennek hiányában a tárgyévre tervezett költségvetési összeg 1/12 részét – a Társulás számlájára történő 
utalással.  
 
10.11. A Társulás a zárszámadás tárgyalásával egyidejűleg a közösen ellátott feladatok tekintetében a 
tényleges kiadások és bevételek alapján pénzügyi elszámolást készít. A pénzügyi elszámolás alapján a 
társult települések a zárszámadás elfogadását követő 8 naptári napon belül gondoskodnak a még 
szükséges hozzájárulás megfizetéséről, illetve a társulás ezen időpontig az esetleges többlet támogatás 
visszafizetéséről. 
 
10.12. Amennyiben a tag önkormányzat pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a fizetési 
határidő lejáratának időpontjáig nem tesz eleget, a Társulási Tanács Elnöke 8 napos fizetési határidővel 
felszólítja a teljesítésre, melynek eredménytelensége esetén a Társulás jogosult a nem teljesítő 
önkormányzat bankszámlájára azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. A tagok a jelen 
megállapodás 2. függelékét képező felhatalmazó nyilatkozatokat a Társulás törzskönyvi bejegyzését 
követő 15 napon belül településenként aláírják.  
 
10.13. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a fizetendő térítési 
díjakra vonatkozó rendelet megalkotására a települési önkormányzatok képviselő-testülete a székhely 
szerinti önkormányzatot, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelöli ki.  
A szolgáltatás igénybevételének feltételeit e rendelet, a vonatkozó hatályos jogszabályok, és az 
Intézmény szakmai programjában meghatározottak tartalmazzák.  
 
10.14. A társulási feladatellátás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei 
megvalósításához helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet. A tanács 
pályázatot nyújthat be a feladatellátás működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó források 
igényléséhez.  
 
10.15. A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni tagjai részére. A 
társulás zárszámadását, beszámolóját a Társulási Tanács önállóan, határozatban állapítja meg.  
 
10.16. A Társulás és költségvetési szerve belső ellenőrzéséről Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.        
 
10.17. A Társulás tagjai vállalják, hogy a településen a feladat ellátásához (ügyfélfogadás céljából) 
szükséges helyiségek ingyenes használatát biztosítják.    
   
35. A Társulás vagyonával kapcsolatos rendelkezések 
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11.1. A társult települések önkormányzatai által a közös feladatellátáshoz a Társulásnak átadott 
ingatlan- és ingó vagyona a társult települési önkormányzat tulajdonát képezi, azt az adott 
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani. 
 
A Társulás részére fenntartásba átadott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ részére a működéshez szükséges ingatlan és ingó 
vagyont Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény vagyonkezelésébe adja, külön 
szerződés alapján.   
 
11.2. Eltérő megállapodás hiányában a közös beruházások, fejlesztések, pályázatok révén létrejövő 
vagyon növekménye a Társulás közös tulajdonát képezi. A vagyonkezelésbe kapott vagyonelemeken 
sem a vagyonkezelő intézmény, sem annak fenntartója a Társulás, nem szerezhet tulajdonjogot. 
 
11.3. A Társulás működése során keletkező esetleges vagyonnövekmény a társult önkormányzatok 
közös vagyonát képezi. A vagyon feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja.  
 
11.4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a Társulás részére fenntartásba 
átadott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani 
Központ 2013. június 30. napjáig fennálló és keletkező kötelezettségeinek és tartozásainak 
kiegyenlítésére. A kötelezettségek kiegyenlítésének ütemezéséről és módjáról a felek külön 
megállapodásban rendelkeznek.  
 
36. Közös fenntartású intézmény 
 
37. A közös fenntartású intézmény adatai: 
 
Neve: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
      Intézmény  
 
Székhelye: 3530 Miskolc, Arany János u. 37. 
 
Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
38. Az intézmény irányító szerve: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanács (3525 Miskolc, Városház tér 8.) 
 
39. Az intézmény alapító jogainak gyakorlója: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
 
40. Az intézmény felügyeleti szerve (fenntartója): Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társulás 
 
41. Munkáltatói jogok gyakorlásának módja: Az intézmény vezetőjére vonatkozóan a 
munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása, 
összeférhetetlenség megállapítása) a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási 
Tanács elnöke gyakorolja, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény 
– Módszertani Központ közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az intézmény 
vezetője gyakorolja. 
  
42. A Társuláshoz csatlakozás, a tagsági jogviszony megszűnése 



9. sz. melléklet 

 

 

100

 
13.1. A Társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát 
tartalmazó, minősített többséggel hozott határozatát a Társulást alkotó települési önkormányzatok 
képviselő-testületeinek, valamint a Társulási Tanácsnak kell megküldeni.  
 
13.2  A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy  
i) a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,  
j) a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás 
viselését, teljesítését vállalja.  
 
13.3 A Társulás létrehozását követően keletkező csatlakozási szándék jóváhagyásáról a Társulást 
alkotó települési önkormányzatok képviselő-testülete minősített többséggel dönt.  
 
13.4. A Társulásból a naptári év utolsó napjával – december 31. hatállyal – lehet kilépni. A Társulás 
tagjai mindegyikének minősített többséggel hozott jóváhagyó döntése mellett a társult tag a társulásból 
év közben is kiléphet.  
 
13.5. A Társulás tagja a kiválásáról szóló határozati döntést legalább 6 hónappal korábban köteles 
meghozni, és a Társulás tagjaival, valamint a Társulással közölni.  
 
13.6. A Társulási Tanács minősített többséggel legalább 6 hónappal korábban hozott határozatával 
kizárhatja azt a tagot, mely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott 
határidőben nem tesz eleget, így legfőképpen:  
19. a tag legalább 2 alkalommal – a pénzügyi hozzájárulást nem vagy nem határidőben utalja 
át, vagy 
20. a tag a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az előzetes 
egyeztetésnek nem tesz eleget.  
 
13.7 A Társulás megszűnik:  
1. ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;  
2. ha a Társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerinti többséggel azt elhatározzák;  
3. a törvény erejénél fogva;  
4. a bíróság jogerős döntése alapján.  
 
13.8. A Társulás tagsági nyilvántartása: A Társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a 
pénzügyi hozzájárulásról Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a vonatkozó jogszabályok 
szerint külön nyilvántartást vezet.  
 
A nyilvántartás tartalmazza:  
1. a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét,  
2. a belépés, a csatlakozás, a kiválás, a kizárás időpontját,  
3. az ágazati feladatellátást,  
4. a szavazati jogosultságot,  
5. a pénzügyi hozzájárulást.  
 
13.9. A közös feladatellátással kapcsolatos hatósági engedélyeket a Társulási Tanács elnöke a 
Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal útján 
szerzi be. 
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13.10. A Társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy a társulásból 
történő kiválásról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.  
 
13.11. A Társulás tagjai valamely tag kiválásakor, kizárásakor, vagy a Társulás megszűnésekor 
kötelesek egymással elszámolni.  
 
13.12. A Társulás megszűnésekor a tagok a közös vagyon felosztásáról külön megállapodásban 
rendelkeznek. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak növekménye a Társulás 
tagjait a vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, azzal, hogy a vagyon megosztása során a 
következő elvek figyelembevételével kell eljárni:  
• a használatba adott ingatlanokat és a természetben meglévő, használatba adott ingóságokat 
a használatba adónak kell visszaadni,  
• a Társulás tulajdonába adott, természetben meglévő ingóságokat természetben kell a 
tulajdonba adónak visszaadni. 
 
13.13. A Társulásból történő kiválás, vagy kizárás esetén a volt taggal a fentiekkel azonos eljárási rend 
szerint kell elszámolni. 
 
13.14. Amennyiben a Társulás állami támogatásban részesült, és a Társulásból való kilépés 
eredményeként a Társulás már nem felel meg a támogatáshoz meghatározott feltételeknek, úgy a 
kiváló önkormányzat(ok) köteles(ek) a kiválással összefüggésben felmerült többletköltséget a 
Társulásnak megtéríteni. Ezen összeg megtérítésére a jelen társulási megállapodás azonnali beszedési 
megbízás szabályai az irányadóak.  
 
13.15. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata társulási tagságának bármely okból történő 
megszűnése, vagy a Társulás megszűnése esetén a közös fenntartású intézmény irányítói joga az Áht. 
9 § (1a) bekezdése alapján az alapító Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-
testületét illeti. 
 
43. Záró rendelkezések 
 
14.1. Ezen társulási megállapodás a társult tagok mindegyikének aláírásával válik  érvényessé, 2014. 
január 1. napján lép hatályba, ha azt valamennyi képviselő-testület   minősített többséggel hozott 
határozatával elfogadta, és a társulást a Magyar Államkincstár  illetékességgel rendelkező 
igazgatósága nyilvántartásba vette.  
 
14.2. A Társulási megállapodás és annak módosítása a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek 
minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatával együtt érvényes.   
 
14.3. A Társulás megalapítására és a társulási megállapodás jóváhagyására vonatkozó határozatban ki 
kell mondani, hogy  
• a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,  
• a Társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás 
viselését, teljesítését vállalja.  
 
14.4. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, 
valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.  
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14.5. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás működése 
során esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
illetékességét kötik ki. Vitás kérdésben illetve a kereset benyújtása előtt bármelyik képviselő-testület 
kérheti önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását.  
 
 
Mellékletek:  
 
o) melléklet: A társult települések lakosságszáma 2012. január 1. napján     
p) melléklet: A házi segítségnyújtás feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
q) melléklet: A családsegítésben és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települési 
önkormányzatok 
r) melléklet: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásban résztvevő települési 
önkormányzatok 
5. melléklet: A fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek gondozóháza, támogató 
szolgáltatás, bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza, szociális étkeztetés, idősek 
nappali ellátása, bölcsődei ellátás, ifjúság-egészségügyi gondozás, család- és nővédelmi egészségügyi 
gondozás, gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása, családok átmeneti otthonában 
elhelyezettek ellátása, nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása, gyermekvédelmi szakellátás, gyermekjóléti 
központ, pszichiátriai betegek közösségi ellátása feladatellátásban résztvevő települési 
önkormányzatok 
 
Függelékek:  
 
a) függelék: Felhatalmazó nyilatkozat pénzügyi nem teljesítés esetén azonnali beszedési 
megbízás (inkasszó) lehetőségére 
 
A Társulási megállapodást a felek elolvasták, értelmezték, miután mindegyik fél akaratával egyezőnek 
tartotta - képviselő-testületi jóváhagyást követően - aláírták.  
 
 
Miskolc, 2014. február 19. 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a fenntartó önkormányzatok 
képviselő-testületei minősített többséggel, 2014. …………… hatállyal a testületi üléseiken az alábbi 
határozatokkal hagyták jóvá:   
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata    
Berzék Község Önkormányzat  
Bőcs Község Önkormányzat                                
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat          
Emőd Város Önkormányzat                                
Harsány Község Önkormányzat                         
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Kistokaj Község Önkormányzat                         
Köröm Község Önkormányzat                           
Mályi Község Önkormányzat                             
Muhi Község Önkormányzat                              
Nagycsécs Község Önkormányzat                      
Nyékládháza Város Önkormányzat                   
Ónod Község Önkormányzat                             
Répáshuta Község Önkormányzat                    
Sajóbábony Város Önkormányzat                    
Sajóecseg Község Önkormányzat                      
Sajóhídvég Község Önkormányzat                    
Sajókeresztúr Község Önkormányzat                
Sajólád Község Önkormányzat                          
Sajósenye Község Önkormányzat                     
Sajóvámos Község Önkormányzat                   
Szirmabesenyő Község Önkormányzata          
Sajóörös Község Önkormányzata                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében 

 
……………………………………. 

polgármester 
 

Berzék Község Önkormányzata 
képviseletében 

Bőcs Község Önkormányzata 
képviseletében 
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……………………………………. 

 
……………………………………. 

polgármester 
 

polgármester 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

képviseletében 
Emőd Város Önkormányzata 

képviseletében 
 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

polgármester polgármester 
 

Harsány Község Önkormányzata 
képviseletében 

Kistokaj Község Önkormányzata 
képviseletében 

 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
polgármester polgármester 

 
Köröm Község Önkormányzata 

képviseletében 
Mályi Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

polgármester polgármester 
 

Muhi Község Önkormányzata 
képviseletében 

Nagycsécs Község Önkormányzata 
képviseletében 

 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
polgármester polgármester 

 
 
 
 
 
 

Nyékládháza Város Önkormányzata 
képviseletében 

 
 
 
 
 

              Ónod Község Önkormányzata 
képviseletében 

 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
polgármester polgármester 

 
Répáshuta Község Önkormányzata 

képviseletében 
Sajóbábony Község Önkormányzata 

képviseletében 
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……………………………………. ……………………………………. 
polgármester polgármester 

 
Sajóecseg Község Önkormányzata 

képviseletében 
Sajóhídvég Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

polgármester polgármester 
 

Sajókeresztúr Község Önkormányzata 
képviseletében 

Sajólád Község Önkormányzata 
képviseletében 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

polgármester polgármester 
 

Sajóörös Község Önkormányzata 
képviseletében 

 

Sajósenye Község Önkormányzata 
képviseletében 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

polgármester polgármester 
 

Sajóvámos Község Önkormányzata 
képviseletében 

 

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

polgármester polgármester 
 
Ellenjegyezte: 
 

 
          ………………………………. 

Dr. Csiszár Miklós 
jegyző 
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1. melléklet 
 
A társult települések lakosságszáma 2012. január 1-jén (fő): 
 
 

  Település név Állandó lakosság 
összesen 

1. Berzék 1 029 
2. Bőcs 2 888 
3. Bükkszentkereszt 1 230 
4. Emőd 5 252 
5. Harsány 2 106 
6. Kistokaj 2 169 
7. Köröm 1 448 
8. Mályi 4 358 
9. Miskolc 167 680 
10. Muhi 542 
11. Nyékládháza 5 146 
12 Nagycsécs 836 
13. Ónod 2 500 
14. Répáshuta 500 
15. Sajóbábony 2 907 
16. Sajóecseg 1 088 
17. Sajóhídvég 1 111 
18. Sajókeresztúr 1 613 
19. Sajólád 3 099 
20 Sajóörös 1314 
21. Sajósenye 440 
22. Sajóvámos 2 219 
23. Szirmabesenyő 4 476 
 Összesen: 215.951 
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2. melléklet  
 
A házi segítségnyújtás feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
 
 
13. Berzék Község Önkormányzata 
 
14. Bőcs Község Önkormányzata 
 
15. Emőd Város Önkormányzata 
 
16. Kistokaj Község Önkormányzat 
 
17. Köröm Község Önkormányzata 
 
18. Mályi Község Önkormányzata 
 
19. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
20. Muhi Község Önkormányzata 
 
21. Nyékládháza Város Önkormányzata 
 
22. Ónod Község Önkormányzata 
 
23. Sajóhídvég Község Önkormányzata 
 
24. Sajólád Község Önkormányzata 
 
25. Szirmabesenyő Község Önkormányzata 
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3. melléklet  
A családsegítés és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
 
a) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 
 
b) Harsány Község Önkormányzata 
 
c) Kistokaj Község Önkormányzata 
 
d) Mályi Község Önkormányzata 
 
e) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
f) Muhi Község Önkormányzata 
 
g) Nagycsécs Község Önkormányzata 
 
h) Nyékládháza Város Önkormányzata 
 
i) Ónod Község Önkormányzata 
 
j) Répáshuta Község Önkormányzata 
 
k) Sajóbábony Község Önkormányzata 
 
l) Sajóecseg Község Önkormányzata 
 
m) Sajókeresztúr Község Önkormányzata 
 
n) Sajólád Község Önkormányzata 
 
o) Sajósenye Község Önkormányzata 
 
p) Sajóvámos Község Önkormányzata 
 
q) Szirmabesenyő Község Önkormányzata 
 
r) Sajóörös Község Önkormányzata 
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4. melléklet  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
 
k) Berzék Község Önkormányzat 
 
l) Bőcs Község Önkormányzata 
 
m) Emőd Város Önkormányzat 
 
n) Kistokaj Község Önkormányzata 
 
o) Köröm Község Önkormányzata 
 
p) Mályi Község Önkormányzata 
 
q) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
r) Muhi Község Önkormányzata 
 
s) Nyékládháza Község Önkormányzata 
 
t) Ónod Község Önkormányzata 
 
u) Sajóhídvég Község Önkormányzata 
 
v) Sajólád Község Önkormányzata 
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5. melléklet 
 
A támogató szolgáltatás, bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza, szociális 
étkeztetés, idősek nappali ellátása, bölcsődei ellátás, ifjúság-egészségügyi gondozás, család- és 
nővédelmi egészségügyi gondozás, elhelyezettek ellátása, gyermekjóléti központ, pszichiátriai 
betegek közösségi ellátása, fogászati alapellátás feladatellátásban résztvevő települési 
önkormányzatok 
 
13. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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6. melléklet 
 
A családok átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok: 
 
• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata   
 
• Berzék Község Önkormányzat                           
 
• Bőcs Község Önkormányzat                               
 
• Bükkszentkereszt Község Önkormányzat         
 
• Emőd Város Önkormányzat                               
 
• Harsány Község Önkormányzat                        
 
• Kistokaj Község Önkormányzat                        
 
• Köröm Község Önkormányzat                          
 
• Mályi Község Önkormányzat                           
 
• Muhi Község Önkormányzat                             
 
• Nagycsécs Község Önkormányzat                     
 
• Nyékládháza Város Önkormányzat                  
 
• Ónod Község Önkormányzat                            
 
• Répáshuta Község Önkormányzat                   
 
• Sajóbábony Város Önkormányzat                   
 
• Sajóecseg Község Önkormányzat                     
 
• Sajóhídvég Község Önkormányzat                   
 
• Sajókeresztúr Község Önkormányzat               
 
• Sajólád Község Önkormányzat                         
 
• Sajósenye Község Önkormányzat                    
 
• Sajóvámos Község Önkormányzat                  
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• Szirmabesenyő Község Önkormányzata   
 
• Sajóörös Község Önkormányzata      
 
 
7. melléklet 
 
A gyermekek átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok: 
 
• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata   
 
• Berzék Község Önkormányzat                           
 
• Bőcs Község Önkormányzat                               
 
• Bükkszentkereszt Község Önkormányzat         
 
• Emőd Város Önkormányzat                               
 
• Harsány Község Önkormányzat                        
 
• Kistokaj Község Önkormányzat                        
 
• Köröm Község Önkormányzat                          
 
• Mályi Község Önkormányzat                           
 
• Muhi Község Önkormányzat                             
 
• Nagycsécs Község Önkormányzat                     
 
• Nyékládháza Város Önkormányzat                  
 
• Ónod Község Önkormányzat                            
 
• Répáshuta Község Önkormányzat                   
 
• Sajóbábony Város Önkormányzat                   
 
• Sajóecseg Község Önkormányzat                     
 
• Sajóhídvég Község Önkormányzat                   
 
• Sajókeresztúr Község Önkormányzat               
 
• Sajólád Község Önkormányzat                         
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• Sajósenye Község Önkormányzat                    
 
• Sajóvámos Község Önkormányzat                  
 
• Szirmabesenyő Község Önkormányzata     
 
• Sajóörös Község Önkormányzata    
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1. függelék 
 
Felhatalmazó nyilatkozat pénzügyi nem teljesítés esetén azonnali beszedési megbízás (inkasszó) 
lehetőségére 
 
Felhatalmazó levél 
 
Tisztelt ……………………………………………………(pénzintézet) 
Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által 
benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 

Fizető számlatulajdonos megnevezése:  

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:  

Kedvezményezett neve: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás (3525 
Miskolc, Városház tér 8.) 

Kedvezményezett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:  

 
A felhatalmazás időtartama:   Visszavonásig 
További feltételek:   
A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 
Kelt …………………., 201... év ………….. hó ……. nap 
        …………………………………… 
            Kötelezett számlatulajdonos  
 bankszerű aláírása 
Záradék: 
………………………………………………………………………Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos 
számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Jogosult Számlatulajdonossal szemben fennálló 
bármely követelését a számlatulajdonos számlája terhére beszedési megbízás útján érvényesítheti. 
Kijelentjük továbbá, hogy a fenti felhatalmazói nyilatkozat alapján benyújtott beszedési megbízást 
mindaddig teljesítjük, ameddig annak visszavonásáról a Jogosult írásbeli nyilatkozatában nem 
rendelkezik. 
Kelt …………………., 201... év ………….. hó ……. nap 
        …………………………………… 
               Hitelintézet 
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3. SZ. ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. december 4-én megtartandó ülésére 

 
 7. napirendi ponthoz 

 
2111/2014-11. 
 
 
 

Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő Társulása 
Társulási Megállapodás módosítása 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2014. október 12-i választásokat követően a Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő 
Társuláshoz tartozó településeket érintően Sajóhídvég községben a polgármester személyét illetően 
változás történt.  
A Magyar Államkincstár kezdeményezésére módosult a társulás gesztor önkormányzatának törzskönyvi 
nyilvántartás szerinti neve, mely Bőcs Községi Önkormányzat helyett „Bőcs Község Önkormányzata”  
névre változott. 
Fentiek miatt szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása, és a módosítás átvezetése a 
törzskönyvben. 
 
Javaslom, hogy a módosítást a Képviselő-testület elfogadni szíveskedjen a döntéstervezetben foglaltak 
szerint. 
 
Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (XII.04.) határozata 
Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég 
Családsegítő Társulása Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést és 
minősített többséggel az alábbi döntést hozta: 
 
5. A Képviselő-testület Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja. 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Melléklet a …/2014. (XII. 04.) határozathoz 
 
 

Társulási Megállapodás  
módosítása 

tervezet 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Sztv) 64.§-ában meghatározott 
családsegítés és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt) 
39.§-ában és 40.§-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak egy intézményt közös 
fenntartásával való ellátása, ezzel a családsegítés és a gyermekvédelmi tevékenység szakmai 
feltételeinek jobb megalapozása, racionálisabb, takarékosabb költségvetési gazdálkodás kialakítása, a 
működés biztonságának növelése. 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146. § (1) bekezdése 
alapján a 2005. évben létrehozott Intézményfenntartó Társulás megállapodását a társult 
önkormányzatok felülvizsgálják, kiegészítik a Mötv.93. § figyelembe vételével az alábbiak szerint:  
1.) A társulás neve, székhelye: 
Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő Társulása 
3574 Bőcs, Hősök tere 1. 
Gesztor: Bőcs Község Önkormányzata 
Képviseli: Nagy László polgármester, mint a Társulási Tanács Elnöke 
 
2.) A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:  
 
2.1. Megnevezése:   Bőcs Község Önkormányzata, mint gesztor 
Székhelye:   3574 Bőcs, Hősök tere 1. 
Adószáma:   15725936-2-05 
Számlaszáma:   11734004-15348939-00000000 
Képviseletre jogosult:  Nagy László polgármester 
 
Társult Önkormányzatok adatai: 
 
2.2.    Megnevezése:   Berzék Község Önkormányzat 
        Székhelye:   3575 Berzék, Petőfi S. u. 42. 
                  Adószáma:   15545129-2-05 
                   Számlaszáma:   11994002-06252559-10000001 
                   Képviseletre jogosult:  Farkas László polgármester 
 
2.3.   Megnevezése:   Köröm Község Önkormányzat 
         Székhelye:   3577 Köröm, Rákóczi u. 11. 
         Adószáma:   15546096-2-05 
         Számlaszáma:   11994301-06252731-10000001 
         Képviseletre jogosult:  Tóth Tibor polgármester 
 
2.4.   Megnevezése:   Sajóhídvég Község Önkormányzat 
          Székhelye:   3576 Sajóhídvég, Rákóczi u. 37. 
          Adószáma:   15349129-2-05 
          Számlaszáma:   11994301-06253268-10000001 
          Képviseletre jogosult:  Török Gergely polgármester 
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3.) A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 
Az adatokat az 1. számú függelék tartalmazza. 
4.) A társulás által ellátott feladat és hatáskörök: 
A Társulás mint önálló jogi személy ellátja a társult önkormányzatok igazgatási tevékenységét. 
A családsegítés keretében biztosítják: 
• szociális, életvezetési és mentális tanácsadást, 
• a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 
megoldásának elősegítését, 
• a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működését, ennek keretében a 
szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a pártfogói felügyelői és 
jogi segítségnyújtó szolgálatok, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek 
részvételének biztosítását a megelőzésben, 
• humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és 
csoportos terápiás programok szervezését, 
• tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 
küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a kábítószer-problémával 
küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 
• a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő 
programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 
szolgáltatásokat. 
A gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítják: 
• a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatást, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítését, 
• a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárását és ezek megoldására javaslat készítését 
• együttműködés megszervezését és összehangolását az alábbi intézményekkel: 
- egészségügyi szolgáltatást nyújtók, a védőnői szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos 
- közoktatási intézmények, különösen a nevelési-oktatási intézmények, a nevelési 
tanácsadó 
- rendőrségügyészség 
- bíróság 
- társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok 
• a családi konfliktusok megoldásának elősegítését, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és 
a kapcsolattartás esetében, 
• az egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezését. 
 
 
5.) A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány: 
A társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács, amely négy tagból áll.  
A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok Képviselő Testületi által delegált polgármesterek 
alkotják. (Polgármesterek megnevezve a 2. pontban) 
A Társulási Tanács tagja az általa képviselt település lakosságszámmal egyező szavazattal rendelkezik. 
A Társulási munkaszervezeti, pénzügyi, gazdálkodási feladatait Bőcs Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 
6.) A döntéshozatal módja: 
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén 3 fő tanácstag jelen van, akik legalább a 
szavazatok felével rendelkeznek. A tanácstag az általa képviselt település lakosság számának 
arányával rendelkezik.  
Határozathozatalhoz, javaslatok elfogadásához a megjelent tanácstagok több mint 50%-ának igen 
szavazata szükséges.  
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Minősített többséghez mind a négy képviselő (tanácstag) igen szavazata szükséges. 
Minősített többséggel hozott döntés szükséges:  
• megállapodás jóváhagyásához 
• megállapodás módosításához 
• megállapodás megszüntetéséhez 
• csatalakozáshoz való hozzájáruláshoz 
• megállapodás év közbeni felmondásához 
 
6.1. Az intézmény neve és címe: 
 Bőcsi Családsegítő Központ 
 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 
 
7.) Társulás fenntartása, működtetése, pénzügyi hozzájárulás mértéke, teljesítés módja 
7.1. Amennyiben az intézmény működési, fenntartási költségeihez - a Bőcs Község polgármestere 
által megküldött kimutatás alapján - a Társult Önkormányzatokat fizetési kötelezettség terheli, vállalják, 
hogy a lakosságszám arányos hozzájárulást, negyedévente Bőcs Község Önkormányzatának 
költségvetési elszámolási számlájára fizetik meg kamatmentesen. 
7.2. A költségek alapját a Családsegítő Központ által adott évi költségvetése és a társult 
önkormányzat képviselőtestületének éves zárszámadásáról szóló rendelete képezi. 
7.3. Amennyiben valamely társult önkormányzat a kimutatásban szereplő költségeket, vagy 
valamely költséget vitatja, úgy a polgármester vezetésével a társult önkormányzatok polgármesterei 
egyeztetést tartanak. 
7.4. Amennyiben a 7.1. pontban megjelölt határidőre a társult önkormányzat fizetési kötelezettségét 
nem teljesíti, úgy a hozzájárulást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal 
emelt összegben tartozik megfizetni Bőcs Önkormányzata részére. Amennyiben írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesít a Társult Önkormányzat, úgy Bőcs Önkormányzata jogosult inkasszót benyújtani. A 
Társult Önkormányzatok kötelesek felhatalmazó nyilatkozatot adni, aminek alapján a gesztor 
önkormányzat beszedési megbízást nyújthat be a Társult Önkormányzatok pénzintézetéhez.  
7.5 A Családsegítő Központ fenntartásának, működtetésének költségeit a Társult Önkormányzat 
éves költségvetésében biztosítja. A tényleges költség az önkormányzat zárszámadásában kerül 
kimutatásra. 
7.6.A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Bőcs Községi Önkormányzat költségvetési szerve, a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
A társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót minden év április 15-ig a Társulási tanács egyszerű 
szótöbbséggel hozott határozattal fogadja el. 
Egyéb feladatai: 
- A Társulási Tanács jegyzőkönyveinek elkészítése 
- Adminisztrációs feladatok ellátása 
- Könyvelési feladatok teljesítése 
- Tárgyi eszköz nyilvántartás 
- Kifizetések, átutalások teljesítése 
- Működési feltételekhez szükséges eszközök beszerzése 
- A Családsegítő Központ költségvetésének és a zárszámadásról  
     szóló beszámoló elkészítése 
7.7.A feladatellátáshoz szükséges költségek fedezetét  
- a költségvetési törvényben a társulások részére nyújtandó kiegészítő normatív 
támogatás, valamint 
- a költségvetési törvény szerint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot - jogszabályi 
előírásoknak megfelelően - működtető önkormányzatokat megillető kiegészítő támogatás biztosítja. 
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7.8. Amennyiben a 7.7. pontban meghatározott támogatások a működtetés költségeit nem fedezik, 
úgy a társult önkormányzatok a hiányzó részt egyéb bevételeik terhére, lakosságszám arányosan 
biztosítják. 
7.9. Az intézmény működési költségei között szerepelnek: 
• a bér-, és bérjellegű költségek, útiköltségek 
• a járulékok, 
• a dologi kiadások, 
• a működéshez szükséges nagy értékű eszközök: számítástechnikai eszközök, 
szemléltető eszközök, bútorok, berendezési tárgyak költségei, 
• a karbantartási és szállítási költségek. 
7.10. A Társult Önkormányzatok felhatalmazzák Bőcs Község polgármesterét, hogy az intézmény 
működéséhez szükséges, illetve igénybe vehető valamennyi állami támogatást, átvett pénzeszközt, 
egyéb támogatást igényelje a Társulás működtetése céljából. Felhatalmazzák a szükséges 
finanszírozási, támogatási szerződések megkötésére. 
7.11. Amennyiben költségvetési törvényben a Társulások részére nyújtandó kiegészítő normatív 
támogatás, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot működtető önkormányzatokat 
megillető kiegészítő támogatás a működési költségeket nem fedezik, úgy a társult önkormányzatok a 
hiányzó részt egyéb bevételeik terhére biztosítják lakosságszám arányosan az 1. számú melléklet 
szerint. (A melléklet tartalmazza a dolgozók illetményét, útiköltségét azzal a kitétellel, hogy 2013. január 
1-től viszonylagos rendszerességgel utazni szükséges Emődi, valamint a Felsőszolcai 
Gyámhivatalhoz.) 
8.) Társulás vagyona, vagyon átadás feltételei, tulajdonosi jogok, kötelezettségek 
8.1. Bőcs Község Önkormányzata, mint gesztor biztosítja a Családsegítő Központ jogszerű és 
szakmai követelményeknek megfelelő működtetését, a Társulás által biztosított feltételek mellett.  
Az Intézmény székhelyeként (Bőcsi Polgármesteri Hivatal, 3574 Bőcs Hősök tere 1.) az Önkormányzat 
tulajdonát képező épületben helyiséget, és a helyiséghez tartozó infrastruktúrát biztosít 
térítésmentesen. Ezen belül: fűtés, villanyáram, víz és szennyvíz, telefon és internet szolgáltatás. 
8.2.  Berzék, Sajóhidvég, Köröm Önkormányzatok vállalják, hogy a helyszíni ügyintézés feltételeit 
biztosítják. Berendezett fogadó helyiséget, valamint igény szerint szakdolgozók és kisegítők 
közreműködését teszik lehetővé. 
 
8.3.  Amennyiben a Társulás közös vagyonra tesz szert, a Társulás megszűnése esetén a közös 
vagyon felosztása lélekszám arányosan történik. Ebben az esetben a gesztor Önkormányzat 
rendeletében határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, és a vagyonkezelői jog gyakorlásának, 
kezelésének, ellenőrzésének szabályait. A gesztor önkormányzat rendelet alkotását megelőzően 
köteles kikérni a társult önkormányzatok véleményét. 
A Társulás működése során keletkezett vagyon növekmény a Társulás tulajdona.  
 
 
9.) A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás 
A Társulás és annak gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a gesztor önkormányzat saját ellenőrzési 
rendszerében jogosult és köteles végezni. A társult önkormányzatok igény esetén a részükre 
megküldött kimutatások alapján az abban szereplő költségek, könyvelési tételek valódiságát 
ellenőrizhetik.  
A Társulás könyvvezetési feladatait a gesztor önkormányzat térítésmentesen végzi.  
 
10.) A Társulás működéséről történő beszámolási kötelezettség 
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A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási feladatok ellátásáról a gesztor önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
gondoskodik.  
A Társulás nevében a Társulási Tanács elnöke rendelkezik képviseleti, aláírási joggal. 
A Társulás költségvetése terhére beszerzett eszközöket, készleteket külön nyilvántartásba kell venni, 
azt külön kell kezelni és az éves költségvetési beszámoló alkalmával arról számot kell adni.  
 
11.) A megállapodás módosítás feltételei, csatlakozás, kiválás, kizárás 
A Társulásban résztvevő önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 
szükséges a Társulási megállapodás módosításához, a csatlakozni kívánók felvételéhez.  
Fentiekről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.  
Minősített többséghez mind a négy képviselő (tanácstag) igen szavazata szükséges. 
A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet úgy, hogy a kiválást legalább hat hónappal 
korábban írásban be kell jelenteni a Társulási Tanács részére.  
Csatlakozási szándékot a Tárulási Tanács elnökéhez kell benyújtani, aki 60 napon belül beszerzi a 
Társult Önkormányzatok képviselő testületének minősített többséggel hozott határozatát.  
A Társulás megszűnése esetén Bőcs Község Önkormányzata képviselő testülete elszámolás készít és 
azt a Társult Önkormányzatok részére 8 napon belül megküldi. Ez esetben a Társult létrehozásakor 
ismert tulajdon változatlanul marad.  
A Társulási Tanács minősített többséggel az év utolsó napjával kizárhatja azt a tagot, amely e 
megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívására határidőben nem tett eleget.  
 
12.) A Képviselő Testületek megállapodnak: 
• abban, hogy a Társulási Tanács ülését az Elnök akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze 
és vezeti 
• a Társulás kijelöli Bőcs (gesztor) önkormányzatot, hogy a megállapodásban meghatározottak 
szerint rendeletben szabályozza: 
o a személyes gondoskodás nyújtó ellátásokat,  
o az ellátások igénybevételének feltételeit,  
o a fizetendő térítési díjak összegét 
 
 
13.) Társulás időtartama:  
• a Társulási Megállapodás a társult önkormányzatok polgármestereinek aláírásával lép hatályba, 
egyidejűleg a Családsegítő Társulás a tevékenységét megkezdheti 
• a Társulási Megállapodás a társult önkormányzatok határozatlan időre kötik 
• a Társulási Megállapodás a társult önkormányzatok részéről felmondható, melynek időtartama 
hat hónap, egyidejűleg meg kell küldeni a Képviselő Testület határozatát a Társulási Tanács részére. 
 
A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok megismerték, megtárgyalták, elfogadták és 
záradékolták. 
A módosított Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok megismerték, megtárgyalták, 
elfogadták és záradékolták. 
A Társulási megállapodás 2014. október 12. napjával lép hatályba, határozatlan időre szól. 
A módosított társulási megállapodást: 
• Berzék Községi Önkormányzata …………………. számú határozatával  
• Sajóhidvég Községi Önkormányzat ……………   számú határozatával  
• Köröm Községi Önkormányzat ………………… számú határozatával 
• Bőcs Község Önkormányzat …………………… számú határozatával  
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elfogadta. 
 
Bőcs, 2014. ……………………… 
 
 
 
 Nagy László       Farkas László           
 Bőcs község  polgármestere     Berzék község polgármestere 
    
 
 
 
 
 Török Gergely        Tóth Tibor 
Sajóhidvég község polgármestere    Köröm község polgármestere 
  
 
Ellen jegyzi: 
 
 
 
 
 Török Barna       Sinai Bertalanné 
czt. főjegyző              jegyző 
 
 
1. számú függelék 
 
A társuláshoz tartozó települések 2014. január 1-el igazolt lakosságszáma: 
 
Bőcs:   2.868 fő 
Berzék:               1.018 fő 
Sajóhídvég:  1.129 fő 
Köröm:               1.481 fő 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. december 4-én tartandó ülésére 

 
8. napirendi ponthoz 

 
2111/2014-12. 
 
Javaslat a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014-2019 közötti önkormányzati ciklusban 

történő további fenntartására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy 2014-19. év között új önkormányzati ciklus indul. A 2011. CLXXXIX. 
törvény Magyarország helyi önkormányzatairól rendelkezése alapján az önkormányzati választásokat 
követő 60 napon belül kell dönteni arról, hogy a következő ciklusban milyen formában kívánja 
működtetni a hivatalt. A jelenlegi jogszabályok szerint a 2000 fő lélekszám alatti településeknek közös 
hivatalhoz kell csatlakozni. Köröm község a Kormányhivatal döntése alapján Sajóhídvég és Berzék 
településekkel alkot közös hivatalt. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-
testületnek, hogy erősítse meg azt a szándékát, hogy a 2014-19. évi önkormányzati ciklusban továbbra 
is a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal tagja kíván maradni. 
 
Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (XII.04.) határozata 
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014-2019 közötti önkormányzati ciklusban történő 
további fenntartására 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti azon szándékát, hogy az elkövetkező, 
2014-2019. közötti önkormányzati ciklusban továbbra is a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
tagja kíván maradni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: december 11. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a határozatot megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Köröm, 2014. november 27. 
 
 
 
 

Tóth Tibor 
polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2014. december 4-én megtartandó ülésére 

 
9. napirendi ponthoz 

 
2111/2014-13. 
 
 
 

Együttműködési Megállapodás Köröm Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerint: 
80. § (1) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – 
biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc 
napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további 
feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi 
önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás 
esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.  
3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell 
a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és 
megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, 
továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba 
vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a 
felelősök konkrét kijelölésével, 
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot 
terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a 
felelősök konkrét kijelölését, 
c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket, 
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az 
adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. 
(4) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a 
jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi 
önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein 
és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
(5) Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok 
működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati 
feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is. 
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Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a települési és a nemzetiségi önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodást tartalmazó előterjesztést Köröm Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata szintén napirendjére tűzte. 
 
Fentiek alapján elkészült Köröm Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő 
megállapodás-tervezet, melyet elfogadásra javasolok. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (XII.04.) határozata 
Köröm Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodásról 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, Köröm 
Község Önkormányzat és Köröm Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött 
együttműködési megállapodást. 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
Köröm, 2014. november 27. 
 
 
   Tóth Tibor 
 Polgármester 
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1. melléket a …/2014. (XII.04.) határozathoz 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

mely létrejött egyrészt Köröm  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Helyi 
Önkormányzat), másrészt Köröm Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat) között a 2011. évi CLXXIX. Nemzetiségek jogairól szóló 
törvény 80. § (2) bekezdése, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) 
bekezdése alapján az alábbiakról: 
A megállapodás szabályainak kialakítása 
 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (Mötv.) 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, (Nektv.) 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott (Áht.) 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)  Korm. rendelet, (Ávr.) 
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak 
figyelembevételével történt. 
 
A megállapodás főbb területei 
 
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei 
2. Költségvetés, beszámolás, gazdálkodás 
3. Önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein. 
4. Az együttműködés egyéb területei 
 
Részletes szabályok 
 
c. 1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei: 

 
i) A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a Köröm, Rákóczi Ferenc 
u. 80. alatti önkormányzati ingatlan épületét biztosítja a feladatellátáshoz szükséges tárgyi, technikai 
eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát munkaidőben, továbbá a helyiség 
infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek 50%-ának viselését havonta. 
j) A helyiség, a berendezési- és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos 
költségek a Nemzetiségi Önkormányzatot terhelik. 
k) A Nemzetiségi Önkormányzat a használt javakat csak alapfeladatának ellátásához szükséges 
mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda 
gondosságával kezelheti. 
l) A Nemzetiségi Önkormányzat a használati jogának gyakorlásával köteles megtartani az épület 
rendjét. 
m) A Nemzetiségi Önkormányzat igénye esetén, a közcélú rendezvények – közmeghallgatás, 
lakossági fórum – megtartása érdekében a Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat 
rendelkezésére bocsát ingyenesen, egy erre a célra alkalmas helyiséget. 
n) A Nemzetiségi Önkormányzat egyéb rendezvényei megtartásához az Önkormányzattól 
igényelheti a helyiségeket.  
o) A Helyi Önkormányzat – a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Körömi 
Kirendeltsége útján (továbbiakban: Közös Hivatal Kirendeltsége) – biztosítja a Nemzetiségi 
Önkormányzat részére a testületi üléseinek előkészítését, a testületi döntések és a tisztségviselők 
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döntéseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat 
és egyéb működéssel, gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat. 
p) A feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Helyi Önkormányzat viseli, kivéve a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők telefonhasználatát. 
 

d. 2. Költségvetés, beszámolás, gazdálkodás 
 
Részletes szabályozás a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint. 
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat külön elemi 
költségvetésben kell tervezni, a gazdálkodásról önálló könyveket vezetni és önálló beszámolót kell 
készíteni. 
Ennek érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat részére 
- önálló fizetési számlát kell nyitni, 
- gondoskodni kell a törzskönyvi nyilvántartásba vételről, 
 
2.1. Éves költségvetés tervezete 
 
e) Az éves költségvetési tervezet összeállításához a gazdálkodási előadó a költségvetési 
törvényből adódóan részletes információt nyújt az elnök részére. Ennek keretében rendelkezésre 
bocsátja a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséhez szükséges adatokat. Az elnök további 
adatokat, információt kérhet a tervező munkájához. 
f) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítéséért a jegyző, a költségvetés 
megalkotásáért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a felelős. 
g) A jegyző által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott időn belül terjeszti be elfogadásra a 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének ülésére. A határozat-tervezet tartalmára az Áht. és 
az Ávr. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
h) Bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért a Helyi Önkormányzat 
felelősséggel nem tartozik. 
2.2. Előirányzatok módosítása 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok 
módosításáról, átcsoportosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönt az Áht. 34. § (1)-(6) 
bekezdése értelmében. Az előirányzat-módosítást a jegyző vagy az általa megbízott gazdálkodási 
előadó készíti elő. 
2.3. Tájékoztatás az évközi gazdálkodásról 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a gazdálkodásról az Áht. 88. § szerint beszámol a képviselő-
testületnek. 
 
2.4. Éves zárszámadás 
 
a) A költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint december 31-i fordulónappal 
éves beszámolót kell készíteni. 
b) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók 
alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni. A 
jegyző által elkészített határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszti be, 
elkészítésére az Áht. 91. § (3) bekezdése az irányadó. 
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2.5. A költségvetési gazdálkodás szabályai 
 
h) A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos jelentési, adatszolgáltatási, 
beszámolási, adminisztrációs feladatait a Közös Hivatal Kirendeltsége végzi. 
i) A Nemzetiségi Önkormányzat az önkormányzat számlavezetőjénél nyitott önálló fizetési 
számlával rendelkezik, melyhez házipénztár is tartozik. 
j) Készpénz a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, 
számla) bemutatja, és szándékát legkésőbb a pénzfelvételt megelőző 3. napon de. 10.00 óráig a 
pénztárosnak jelzi. 
k) A Nemzetiségi Önkormányzat könyvelési, eszköz nyilvántartási feladatait a Közös Hivatal 
Kirendeltségének kijelölt dolgozója látja el. 
l) A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeiből 
vásárolt eszközt nyilvántartásba vétel céljából a Közös Hivatal Kirendeltsége illetékes dolgozójának 
bemutatni, a számlát utalványozni, illetőleg gondoskodni a szakmai teljesítés igazolásáról. 
m) A Nemzetiségi Önkormányzat pénz- és vagyongazdálkodását az Önkormányzat gazdálkodási 
szabályzatában foglaltak szerint, az abban megjelölt személyek kötelesek végezni. 
n) A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetéséről és az éves költségvetési beszámolóról az 
államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni, amit a Közös Hivatal 
Kirendeltsége készít el. Az Áht. 108. § (2) bekezdésében meghatározott időközi mérlegjelentést – 
figyelemmel az Ávr.169. §-ára – a Közös Hivatal Kirendeltsége készíti el. 
 
2.6. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendje 
 
h) Kötelezettségvállalás: A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati 
képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg 
kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre ál ló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás 
teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után 
történhet. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000,- Ft-ot el 
nem érő, valamint olyan kifizetések esetében, melyek pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez 
kapcsolódnak.(Ávr. 53. § (1) bekezdés.) A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak 
nyilvántartásba vételéről. A nyilvántartás tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás nyilvántartási 
számát, keltét, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek és előirányzatok szerinti megoszlását, 
továbbá a teljesítési adatokat. 
i) Utalványozás: A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A 
Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának 
elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi 
teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor. Nem kell 
utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározott bevételek teljesítését és 
kifizetéseket. 
j) Pénzügyi ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a 
pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az 
arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi 
nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén Közös Hivatal 
Kirendeltségének gazdálkodási előadója írásban jogosult. Kötelezettségvállaló és a pénzügyi 
ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. 
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k) Érvényesítés: A számla beérkezését követően a szakmai teljesítés igazolása alapján az 
érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző 
ügymenetben az Áht., az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és az Ávr. 
előírásait megtartották-e. Az érvényesítésnek tartalmazni kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az 
érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. Az érvényesítést a Közös Hivatal Kirendeltségének 
gazdálkodási előadója jogosult végezni. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 
nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 
l) Szakmai teljesítések igazolása: A teljesítések igazolása alatt az elvégzett munka, szolgáltatás, 
a szállított áru átvételét kell érteni. A teljesítés igazolására az elnök, vagy az elnök-helyettes jogosult. A 
teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 
személy aláírásával kell ellátni. 
m) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. 
n) Az utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre, szakmai teljesítésigazolásra 
jogosult személyek nevét a megállapodás 1. melléklete tartalmazza. 
 
3. Önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein 
 
c) A Nemzetiségi Önkormányzat ülésein a jegyző, vagy megbízottja vesz részt és jelzi, 
amennyiben törvénysértést észlel. 
d) A Nemzetiségi Önkormányzat meghívóit, jegyzőkönyveit a Közös Hivatal Kirendeltségének 
munkaköri leírás szerinti ügyintézője készíti el, illetve irattározza. 
 
4. Belső kontrollrendszer, belső ellenőrzés 
 
e) A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában köteles a belső 
kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a 
kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, 
továbbá a nyomon követési rendszert. A Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó belső 
kontrollrendszer kialakításáért a jegyző felelős. A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell 
venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet előírásait. 
f) A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a belső 
ellenőrzés feladatát képezi.  
g) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok vonatkoznak a 
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodására is.  
h) A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését Miskolc Kistérség Többcélú Társulás keretén 
belül, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya végzi. 
 
5. Az együttműködés egyéb területei 
Köröm Község Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat lehetőségeik keretén belül 
együttműködnek és elősegítik a nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek felzárkóztatását, a 
nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését. 
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6. Záradék  
 
A megállapodás Köröm Község Önkormányzat és Köröm Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
határozatával válik elfogadottá, rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni. * 
 
 
 
 
 
 Tóth Tibor          Rontó Attila 
polgármester          elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
* A megállapodást Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2014. (XII.04.), Köröm Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2014. (XII.09.) határozatával fogadta el. 
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1. sz. melléklet 
 
 

Utalványozási és ellenjegyzői, ellenőrzési és szakmai teljesítés igazolási joggal 
felruházott személyek 

 
 

Köröm Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számla forgalmával az alábbi személyek 
jogosultak eljárni: 
 
 
1. utalványozási joggal 
 
Rontó Attila elnök  
Horváth Gézáné elnök-helyettes 
 
2. pénzügyi ellenjegyzői joggal 
 
Tömösközyné Magyar Ágnes gazdálkodási előadó 
 
3. érvényesítői, pénztárellenőri joggal 
 
Tömösközyné Magyar Ágnes gazdálkodási előadó 
 
Szakmai teljesítésigazolás: 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat minden kifizetésénél 
Rontó Attila elnök  
Horváth Gézáné elnök-helyettes 
 
Fentieket az összeférhetetlenségi szabályok betartásával kell alkalmazni. 
 
Aláírás minták: 
 
 
Sorszám Név Aláírás 

1. Rontó Attila elnök 
 

 

2. Horváth Gézáné elnök-helyettes 
 

 

3.  Tömösközyné Magyar Ágnes gazdálkodási 
előadó 
 

 

 


