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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: 12/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének a 2014. december 29-én 14.00 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:  

   Sinai Bertalanné   jegyző 

Soltész Balázs   aljegyző 
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Meghívottak:  Tömösközyné Magyar Ágnes pénzügyi munkatárs 

   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 Bodolai Miklós alpolgármestert és Üveges Béla képviselőt javasolta.     
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. 
 
A képviselők 6 igen szavazattal a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv hitelesítőket az alábbiak szerint 
elfogadták: 
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Napirendi pontok: 
 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
Szóbeli előterjesztés 

 
2. Egyebek 

 

 
 

1. Napirend tárgyalása 
 

Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
A 2014. költségvetési évben a felelős gazdálkodás és a pályázatokon nyert támogatások révén az 
Önkormányzat működése biztosított volt. 
 
A helyi adó bevételek kedvezően alakultak 2014. évben. Főleg az iparűzési adó bevétel volt magas. Az 
iparűzési adó a községben folyó beruházásokhoz (pl. orvosi rendelő felújítás, szennyvíz telep 
korszerűsítés) kapcsolódóan, a beruházásokat végző cégek által került befizetésre. 
 
2014. évben a következő beruházások valósultak meg, EU-s, állami, illetve részben saját forrás 
felhasználásával: orvosi rendelő felújítás, konyha felújítás, térfigyelő kamerarendszer kiépítése, illetve 
körzeti megbízotti iroda kialakítása. 
Még folyamatban lévő beruházás: komp felújítás. Az utóbbi beruházás fedezetét jelentő állami 
támogatás, illetve a szociális tűzifa pályázaton nyert támogatási összeg az Önkormányzat 
bankszámláján elkülönítésre került. 
 
A rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igényünk elbírálásra került. A pályázat sikeres volt, az 
Önkormányzat 3,5 M Ft támogatásban részesült. A pályázat sikeréről értesítést kaptunk, de a 
támogatási összeg még nem került jóváírásra az Önkormányzat bankszámláján. Ezt az összeget 
szállítói számlák pénzügyi rendezésére fogjuk fordítani, még 2014. december hónapban, feltéve, ha 
addig a támogatási összeg a bankszámlánkra megérkezik. 
 
Üveges Béla képviselő 
Ha a rendkívüli önkormányzati támogatás összege nem kerül 2014 decemberében jóváírásra a 
bankszámlánkon, akkor nem jelent-e majd gondot a költségek elszámolását illetően, hogy 2015 
januárjában kerülnek kiegyenlítésre a 2014. évben lejárt szállítói számlák? 
 
Tömösközyné Magyar Ágnes pénzügyi munkatárs 
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A költségvetési számvitel rendszere 2014 januárjától megváltozott. A korábbi költségvetési években 
pénzforgalmi szemléletű volt a számvitel, ami azt jelentette, hogy csak a költségvetési évben 
pénzügyileg rendezett szállítói számlákban foglalt költségeket kellett, illetve lehetett elszámolni. 2014. 
évtől kezdődően a szállítói számla teljesítési ideje a meghatározó, azaz a költségvetési évben teljesített 
(és elfogadott) szállítói számlákban foglalt költségeket kell elszámolni a költségvetési évre, függetlenül 
attól, hogy a szállítói számla pénzügyi rendezése megtörtént-e tárgyévben. 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Az Önkormányzat gazdálkodása zökkenőmentes volt. A saját bevételek, és a szoros gazdálkodás 
lehetővé teszi, hogy a 20 éves, erősen elhasználódott Hyundai tehergépkocsi mellé egy 
személygépkocsi kerüljön beszerzésre. A tehergépkocsi anyagbeszerzésre, teherszállításra 
használatban marad, személyszállításra pedig javaslunk egy személygépkocsit beszerezni. Az előzetes 
kalkulációk szerint egy 5 személyes személygépkocsi beszerzési ára, kb. 5 M Ft értékben 
kigazdálkodható. 
 
Üveges Béla képviselő 
A személygépkocsi vételárát fedezi-e a saját bevételek összege? 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Igen. 
 
Üveges Béla képviselő 
Ha személygépkocsi beszerzést tervezünk, nem lehetne-e 5 személyes gépkocsinál nagyobb, például 7 
személyes gépkocsit beszerezni? Gondolva arra, hogyha például a Képviselő-testület valamennyi tagja 
kiküldetésbe megy, akkor az 5 személyes gépjármű kicsinek fog bizonyulni. 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Az 5 személyes gépkocsi vételára alacsonyabb, mint a 7 személyesé, annak vételárára van fedezet. Ha 
valamennyi képviselő utaztatására merül fel az igény, akkor alkalomszerűen egy második gépkocsi is 
használatba lesz véve. 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
A következő határozati javaslatot tette: 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (XII.29.) határozata 
személygépkocsi beszerzéséről  
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert, hogy 3 árajánlat bekérése után maximum 5.040 e Ft keretig 
személygépkocsit szerezzen be az Önkormányzat részére, és az ezzel kapcsolatos 
dokumentumokat aláírja. 
 
Felelős: polgármester, pénzügyi előadó 
Határidő: december 31. 
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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 
65/2014. (XII.29.) határozata 
személygépkocsi beszerzéséről  
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert, hogy 3 árajánlat bekérése után maximum 5.040 e Ft keretig 
személygépkocsit szerezzen be az Önkormányzat részére, és az ezzel kapcsolatos 
dokumentumokat aláírja. 
 
Felelős: polgármester, pénzügyi előadó 
Határidő: december 31. 

 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Az Önkormányzat intézménye, a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda gazdálkodását 
áttekintve megállapítottuk, hogy az óvodapedagógusok bértámogatása jogcímen kapott összeg egy 
része megtakarításra került. Ennek oka az, hogy az óvodapedagógus álláshelyek részben, illetve az 
óvodavezetői állás nem került betöltésre, így bérmegtakarítást értünk el. Az óvodapedagógusok és 
segítők bértámogatása jogcímen kapott támogatási összegek csak az óvodapedagógusok és segítőik 
bérére, illetve óvodaműködtetési feladatok finanszírozására használható fel. Mivel az óvodaműködtetés 
költségei (rezsi költségek, dologi kiadások) az óvodaműködtetés jogcímen kapott támogatási 
összegekből rendezésre kerültek, ezért javasoljuk a bérmaradványt bérjellegű kiadásra fordítani. 
A bérmegtakarítás 700 eFt. 
 

 
 

2. Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
 

 
 
Üveges Béla képviselő 
A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökeként tájékoztatom a képviselőket, hogy valamennyi 
képviselő határidőben leadta Vagyonnyilatkozatát, egyik képviselővel szemben sem indult 
összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás. 
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Üveges Béla képviselő 
A képviselők tiszteletdíjának differenciálására van-e lehetőség? 
 
Soltész Balázs aljegyző 
A tiszteletdíjak differenciálására a 2015. évben, a 2015. évi költségvetés terhére kerülhet sor. A 
költségvetés tervezet tárgyalásakor kell javaslatokat tenni, azokat megtárgyalni. 
 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Polgármester a nyílt Testületi ülést 14 óra 40 perckor 
bezárta. 
 
Köröm, 2014. december 29. 
 
 
 
 
 
 
Tóth Tibor        Sinai Bertalanné 
polgármester       jegyző helyett és megbízásából 
 
 
 
 

Soltész Balázs aljegyző 
 
 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
 
Bodolai Miklós          Üveges Béla 
alpolgármester            képviselő 
 


