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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: 13/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének a 2014. december 29-én 13.00 órai 
kezdettel, a Köröm Községi Önkormányzat dísztermében, a 3577 Köröm, Rákóczi u. 
11. szám alatt megtartott közmeghallgatásról. 

 

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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Meghívott:  Rontó Attila    Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

    

Nem volt jelen az ülésen: 

Jablonkai Bertalan  önkormányzati képviselő 

 
A közmeghallgatáson a lakosság részéről jelen volt 112 fő. 
 

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.     
 
Az alábbiakban ismertette a közmeghallgatás napirendjét, amelyet a megjelent képviselők egyhangúan 
elfogadtak a hitelesítők személyére tett javaslattal együtt: 
Napirendi pont: 

 

1. Közmeghallgatás 
Előterjesztő: polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
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1. Napirend tárgyalása 
 

Közmeghallgatás 
 

 
 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. 
 
 
 
Tájékoztatta a lakosokat, hogy a TELEP-program keretében megindult az oktatás. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy a tanfolyamokon kötelező a részvétel, a tanfolyam elvégzése a vizsga feltétele. Az 
oktatásban részt vevők nem vesznek részt a közmunka programban, az ő számukra az a feladat, hogy 
a tanfolyamon megjelenjenek, a képzés végén sikeres vizsgát tegyenek. A tanfolyamokon megszerzett 
szakmai tudást azután alkalmazni kell, a szakma segítségével kell a megélhetést biztosítani. 
A TELEP-program keretei között szociális szövetkezet létrehozásán dolgoznak. A szövetkezetben a 
szalmai tudást megszerzett lakosok is dolgoznak majd. 
 
Tájékoztatást adott arról, hogy az Önkormányzat célja a következő 5 évben egyrészt az önkormányzat 
épületének bővítése, másrészt a meleg víz kiaknázása önkormányzati társaság alapításával, 
harmadrészt közösségi ház létrehozása. 
 
Tájékoztatta a lakosokat, hogy az Önkormányzat a Zempléni Z. H. K. Nonprofit Kft.-vel kötött 
Megállapodása 2014. december 31-én megszűnik. Az Önkormányzat nem kötötte meg a ZHK által 
kezdeményezett Finanszírozási Megállapodást, amelyben az Önkormányzatnak vállalnia kellett volna 
azt, hogy behajtja a körömi lakosok ZHK felé fennálló, 2014. évi díjtartozását. Emlékeztette a lakosokat, 
hogy a szemétszállítási szerződést a lakosok a szolgáltatóval, a ZHK-val kötötték meg, a 
szemétszállítási díjat ennek a szolgáltatónak kell megfizetniük. A ZHK küldött egy kimutatást az 
Önkormányzat részére a lakosok 2014. évi díjtartozásáról. A hátralék összege maximum 
16.980Ft/fő/negyedév. Felhívta a figyelmét a lakosoknak arra, hogy a díjhátralékot 3 hónapon belül 
rendezniük kell. A ZHK a díj befizetéshez csekket fog küldeni. 
 
Rontó Tibor körömi lakos 
A kukáját nem ürítették ki reggel, pedig a kuka ki volt téve a ház elé. Ezért kénytelen volt a kukát kivinni 
a kiserdőbe kiüríteni. 
 
Farkas Géza körömi lakos 
A József Attila utca végén lakik, az ő kukáját sem ürítették reggel. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Rontó Tibornak: Ki fognak menni együtt a kiserdőbe takarítani. 
Farkas Gézának: A kukásautó nem tud bemenni a József Attila utca végéig. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Megkérdezte a lakosokat, hogy van-e a jelenlévők között, akinek nincs kukája. 
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Horváth Margit körömi lakos 
Ellopták a kukáját, 2 hete nejlonzsákban teszi ki a szemetet, de azt nem viszi el a kukásautó. 
 
Orgon Zsuzsanna körömi lakos József A. 15. 
Szétrepedt a kukája. 
 
Nagy Róbert körömi lakos Kossuth u. 
Nincs kukája. 
 
Budai Elemér körömi lakos 
Tönkrement a kukája, a gyerekek beletették a szemetet és meggyújtották. 
 
Molnár Péter körömi lakos 
Egy kukájuk van két házhoz. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a lakosokat, hogy a szociális célú tűzifa pályázat sikeres volt, várhatóan január közepén 
lesz a tűzifa kiosztás. 180 család 1-1 m3 fát fog kapni. A szerződéskötés folyamatban van. A tűzifára 
100%-os a támogatás, a tűzifa szállítását viszont az Önkormányzatnak kell kifizetnie. A tervek szerint 
február 10-ig kihordják a fát, ez persze függ majd a szállítmányozó cég ütemezésétől is. 
 
Lakatos Tibor körömi lakos 
A tavaly kapott tűzifáját ellopták. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Lakatos Tibornak: Hívja fel a rendőrséget, tegyen feljelentést. 
 
Rontó Attila RNÖ elnök 
Az óvodáztatási támogatásról kapott Határozatok megszövegezésével nem ért egyet. A Határozatokban 
egységesen az az indoklás szerepelt a kérelem elutasításaként, hogy a szülő nem vitte óvodába a 
gyermeket. Sérelmezi az egységes megfogalmazást, mert előfordultak olyan esetek, amikor a gyermek 
az egészségi állapota (pl. asztma) miatt hiányzott az óvodából, és nem a szülő döntésén múlt, hogy a 
gyerek ment-e óvodába. 
 
Rontó Attila RNÖ elnök 
Sérelmezi, hogy a 150 közmunkás közül egyesek nem járnak dolgozni, csak a fizetésüket veszik fel. A 
polgármesterre hivatkozva teszik ezt. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Megkérte a Tanácsnokot, hogy a következő munkanapra írja össze azon személyek nevét, akik állítólag  
nem dolgoznak. Ha ez igaz azonnali elbocsájtást von maga után és egyéb szankciókat. 
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Balogh Erzsébet körömi lakos József A. 29. 
Sérelmezte, hogy a kéményseprés szolgáltatásról érkeznek a csekkek, amiket be is fizet, a 
kéményseprő viszont nem jön a kémény kikotorni. 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Megkérdezte a lakosokat, hogy van-e a lakosok közül valakinek hasonló problémája. 
 
Az alábbi lakosok jeleztek hasonló problémát: 
 
Horváth Zoltánné körömi lakos Széchenyi 5. 
Balogh Erzsébet körömi lakos Széchenyi 2. 
Budai Dezsőné körömi lakos Ady 2/A 
Lakatos Tivadar körömi lakos Széchenyi 1. 
Nagy József körömi lakos József A. 25. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Polgármester a közmeghallgatást 13 óra 45 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 
 


