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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: 2/2015. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2015. február 26-án 18.00 órai kezdettel, a 
Köröm Községi Önkormányzat polgármesteri irodában, a 3577 Köröm, Rákóczi u. 
11. szám alatt megtartott n y í l t üléséről. 

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

Soltész Balázs   aljegyző 
 
Meghívott:  Tömösközyné Magyar Ágnes pénzügyi munkatárs 

Rontó Attila   RNÖ elnök 
 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 
7 (hét) képviselő jelen van, az ülés határozatképes; a polgármester az ülést megnyitotta.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Bodolai Miklós alpolgármestert és Horváth Gézáné képviselőt jelölte 
ki.     
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. A képviselők 7 igen szavazattal a javasolt 
napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak szerint elfogadták: 
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Napirendi pontok: 
 
 

1. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésére 
Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 

2. Javaslat a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 
módosítására 
Előterjesztő: jegyző 
Írásbeli előterjesztés 
 

3. Javaslat a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésére 
Előterjesztő: jegyző 
Írásbeli előterjesztés 
 

4. Javaslat a Sajóhídvégi Közös Önkományzati Hivatal társulási szerződésének 
módosítására 
Előterjesztő: jegyző 
Írásbeli előterjesztés 
 

5. Javaslat az önkormányzat szociális rendeletének elfogadására 
Előterjesztő: aljegyző 
Írásbeli előterjesztés 
 

6. Javaslat társulási megállapodások módosítására 
Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 

7. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
módosítására a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal jelzése alapján 
Előterjesztő: aljegyző 
Írásbeli előterjesztés 
 

8. Javaslat illetménykiegészítésről szóló rendelet elfogadására 
Előterjesztő: jegyző 
Írásbeli előterjesztés 
 

9. Egyebek 
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1. Napirend tárgyalása 
 

Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésére 
  

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Felkérte Üveges Béla képviselőt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
Bizottság megállapításait, javaslatait az Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezetéről szóló 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Üveges Béla képviselő 
A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a kérdésekre a pénzügyi 
munkatárstól választ kapott. A Bizottság a költségvetési rendelet tervezetet az alábbi módosítással 
elfogadásra javasolja. 
A Bizottság javasolja a polgármester, alpolgármester és a képviselők illetményének 20%-kal való 
megemelését a költségvetés tervezetben szereplő 4M Ft körüli általános tartalék terhére. 
 
Tóth Tibor polgármester 
A polgármester, alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjának megemelését akkor javasolja, ha az a 
költségvetést nem veszélyezteti. Javasolta, hogy a megemelt tiszteletdíjak azzal a feltétellel kerüljenek 
elfogadásra, hogy amennyiben a költségvetés végrehajtása veszélybe kerül, akkor a polgármester, az 
alpolgármester és a képviselők tiszteletdíját a korábbi szintre le kell csökkenteni. 
 
Üveges Béla képviselő 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a 
megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának 
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár 
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. 
A polgármester illetménye a fenti törvény 71. §-ban  meghatározott összeg 60%-a az 1501–10 000 fő 
lakosságszámú település polgármestere esetében. A társadalmi megbízatású polgármester havonta a 
polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. A főállású polgármester, a 
társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az 
illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
Köröm község 2015. január 1-jei lakosságszáma: 1506 fő. 
A társadalmi megbízatású polgármester illetményének megállapítására az alábbi szóbeli javaslatot 
tette: 

„Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 71. § (4) bekezdés c) 
pontja és az 5) bekezdése alapján Tóth Tibor társadalmi megbízatású polgármester 
illetményét 2015. január 1. napjától 224 363,- Ft összegben, költségtérítését  az Mötv. 
71. § (6) bekezdése alapján 33 654,- Ft összegben állapítja meg.” 

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

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2015. (II.26.) számú határozata 
a polgármester illetményéről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 71. § (4) bekezdés c) 
pontja és az 5) bekezdése alapján Tóth Tibor társadalmi megbízatású polgármester 
illetményét 2015. január 1. napjától 224 363,- Ft összegben, költségtérítését  az Mötv. 
71. § (6) bekezdése alapján 33 654,- Ft összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: aljegyző 

 
Üveges Béla képviselő 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy 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. 
Az alpolgármester illetményének megállapítására az alábbi szóbeli javaslatot tette: 
 

„Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 80. § (2) bekezdése 
alapján Bodolai Miklós alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában, azaz 157 054,- Ft összegben, 
költségtérítését tiszteletdíja 15 %-ában, azaz 23 558,- Ft összegben állapítja meg.” 

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

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

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2015. (II.26.) számú határozata 
az alpolgármester illetményéről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 80. § (2) bekezdése 
alapján Bodolai Miklós alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában, azaz 157 054,- Ft összegben, 
költségtérítését tiszteletdíja 15 %-ában, azaz 23 558,- Ft összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: aljegyző 

 
Üveges Béla képviselő 
Javasolta, hogy a képviselő-testületi tagok tiszteletdíja a lakosságszám emelkedésével összefüggésben 
szintén 20%-os mértékkel legyen megemelve, ahogyan a polgármester és az alpolgármester 
tiszteletdíja. Ezt követően a következő határozati javaslatot tette: 
 

„Köröm Község Önkormányzata képviselő-testülete felkéri a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottságot, hogy a képviselő-testület tagjai tiszteletdíjának 20%-os 
emelésére 2015. január 1-jei hatállyal készítsen rendelet tervezetet.” 
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A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2015. (II.26.) számú határozata 
 
Köröm Község Önkormányzata képviselő-testülete felkéri a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottságot, hogy a képviselő-testület tagjai tiszteletdíjának 20%-os 
emelésére 2015. január 1-jei hatállyal készítsen rendelet tervezetet. 
 
Határidő: 2015. március 30. 
felelős: Bizottság elnöke, aljegyző 

 
Üveges Béla képviselő 
Köröm Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés tervezetét azzal a kiegészítéssel javasolta 
elfogadni, hogy az elfogadott tiszteletdíj-emelések összegével az általános tartalékot csökkenteni, a 
választott tisztségviselők személyi juttatásait növelni kell. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 
 

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

1. A rendelet hatálya 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Köröm Község Önkormányzat képviselő-testületére, 
annak bizottságára és az Önkormányzat költségvetési szerveire. 
(2) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal Körömi Kirendeltsége látja el az Áht. 27.§ (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint. 

 
2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
a) költségvetési bevételét 122 100 ezer forintban, 
b) költségvetési kiadását 143 612 ezer forintban, 
c) 21 512 ezer Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül 
    ca) – 21 512 ezer működési hiánnyal 
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    állapítja meg. 
 
3. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és 
költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a 
rendelet 1.1., 1.2,.1.3., és 1.4 melléklete szerinti bontásban határozza meg. 
 
4. § A képviselő-testület  
a) a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.1. melléklete, 
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.2. melléklete 
szerint határozza meg. 
 
5. § A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát 
beruházásonként a 3. melléklet, felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 4. 
melléklet szerint határozza meg. 
 
6. § A képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontjában meghatározott 
európai uniós forrásból finanszírozott bevételeket és kiadásokat a rendelet 5. 
melléklete szerint határozza meg. 
 
7. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által 
irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit 
és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, 
önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6., 7., 7.1.,7.2. melléklete szerinti 
bontásban határozza meg. 
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási 
feladata nincs. 
 
8. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előző évek működési célú 
költségvetési maradványa 2 458 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány nincs. 
Igénybevételét a 8. melléklet szerint határozza meg.   
 
9. § A képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés f)-g) pontjaiban meghatározott, 
adósságot keletkeztető ügyeleteit a 9., 9.1., 9.2. melléklet szerint határozza meg. 
 
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat  
a) általános tartalékát  2 060 ezer forint, 
b) céltartalékát 2 000 ezer forint 
összegben hagyja jóvá. 
(2) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a 
polgármesterre ruházza át. 
 
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az 
Ávr. 28.§-ában foglaltakra – az 1., 2. és 3. táblázatok szerint mutatja be. 
 
 

3.  Előirányzatok módosítása 
12. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  
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13. §  (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és 
kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34. § 
(3)-(5) bekezdésének rendelkezései az irányadóak. 
(2) A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti 
átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése  az irányadó. 

 
4. A gazdálkodás szabályai 

 
14. §  A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási 
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel 
rendelkeznek. 
 
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a 
számlavezető pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja. 
 (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet 
illetik meg. 
 
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési 
többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi 
műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester 
hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-
testületi ülésen tájékoztatást ad. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet 
felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 
 

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért 
az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető 
felelős. 
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulás keretén belül, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési 
Osztálya útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség 
biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 
 
 

6. Záró rendelkezések 
 
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
Tóth Tibor Sinai Bertalanné 
polgármester     jegyző 
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2. Napirend tárgyalása 
 

Javaslat a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítására 
  

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester 
Felkérte Üveges Béla képviselőt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
Bizottság megállapításait, javaslatait az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Üveges Béla képviselő 
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a Közös Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását 
elfogadásra javasolja. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2015. (II.26.) számú határozata 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 
módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. A 2014. évi költségvetési évben a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal  
 
a) bevételi főösszege: 56 675 ezer forint;  
melyből  
aa) önkormányzatok működési támogatása: 52 804 ezer forint, 
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 3 
871 ezer forint. 
 
b) kiadási főösszege: 56 675 ezer forint,  
melyből 
 ba) személyi juttatások: 35 209 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 9 414 ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 3 536 ezer forint,  
       bd) egyéb működési célú kiadás: 7 834 ezer forint 
       bd) felhalmozási kiadás (szoftverek) 682 ezer forint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
   a végrehajtásért: jegyző 
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3. Napirend tárgyalása 
 

Javaslat a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésére 
  

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester 
Felkérte Üveges Béla képviselőt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
Bizottság megállapításait, javaslatait az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Üveges Béla képviselő 
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a Közös Hivatal 2015. évi költségvetését elfogadásra 
javasolja. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2015. (II.26.)  határozata  
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi   költségvetéséről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
1. A 2015. évi költségvetési évben a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
a) bevételi főösszege: 52.492 ezer forint; melyből átvett pénzeszköz 52.166 ezer 
forint, 
b) kiadási főösszege: 52.492 ezer forint,  
melyből 
 ba) személyi juttatások: 31.378 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 8.549ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 3.899 ezer forint,  
        bd) működési célú pénzeszköz átadás: 8.666 ezer forint. 
 
2. A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 13 főben határozza meg. 
 
3. A Képviselő-testület a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen 200.000,- 
forint összegben határozza meg.  
 
4. A képviselő-testület megbízza Sajóhídvég Község Polgármesterét, hogy a Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetésének Sajóhídvég Község Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 
 
5. A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a 2015. évi költségvetést megalapozó 
lakosságlétszám az alábbiak szerint alakul:  
   Berzék:  1018 fő 

                   Köröm:  1481 fő 
                   Sajóhídvég: 1129 fő 
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6. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
 
 Határidő: 2014. február  
 Felelős: polgármester 
  a végrehajtásért: jegyző 

 
 

 
 

4. Napirend tárgyalása 
 

Javaslat a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal társulási szerződősének módosítására 
  

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 4. 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: 7 fő 
Igen szavazat: 7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2015. (II.26.) határozata 
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 
módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) létrehozásáról szóló megállapodást a következők 
szerint módosítja: 

1. A Megállapodás 4. pontja hatályát veszti. A 4/A. pont számozása 4. pontra változik és 
az alábbiak szerint módosul: 
„A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a közös hivatal működési 
kiadásainak és bevételeinek elszámolásánál a tárgyévet megelőző év január 1-jei 
lakosságszám az irányadó. 
 

2. A megállapodás 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„ A közös önkormányzati Hivatal finanszírozása Magyarország központi 
költségvetéséről szóló hatályos törvény mellékletében foglalt „Önkormányzati hivatal 
működésének támogatása” cím alatt található fajlagos összeg és a kiegészítő 
szabályok rendelkezései alapján történik, melyre a székhely település jogosult.” 
 

3. A Megállapodás 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul, az 5.2.1. pont hatályát veszti: 
„A közös önkormányzati hivatal költségvetése fedezi a Sajóhídvégi Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyén és a Kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők, 
valamint a jegyző és aljegyző személyi juttatásait és járulékait, valamint a munkába 
járással, kiküldetéssel kapcsolatos költségeket, illetve a közös önkormányzati hivatal 
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szakmai működéséhez kapcsolódó egyéb dologi kiadásokat, mint például szoftver 
díjak, pénzügyi szolgáltatások díja, stb. 
 

4. A Megállapodás az alábbi 5.4. ponttal egészül ki: 
„A közös önkormányzati hivatal kirendeltségein felmerülő, működéssel összefüggő 
kiadásokat (pl. papír, írószer, irodaszer, nyomtatvány, fénymásolók, nyomtatók 
működtetése, stb.) az adott települési önkormányzat viseli.” 
 

5. A Megállapodás 6. és 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„6. A társult önkormányzatok a közös önkormányzati hivatal működéséhez 
hozzájárulást abban az esetben fizetnek, ha – az elismert hivatali létszám alapján 
kiszámított – önkormányzati hivatal működésének támogatása nem fedezi az 5.2. 
pontban meghatározott kiadásokat. Ebben az esetben a hozzájárulás mértéke a 4. 
pontban meghatározott lakosságszám szerint kerül meghatározásra, melyet a társult 
önkormányzatok a tárgyévet követő év március 31-ig fizetnek meg a székhely 
település által készített tételes elszámolás alapján. 
 

6.1. Amennyiben a közös önkormányzati hivatal működéséhez biztosított támogatás 
összege magasabb, mint az 5.2. pontban foglalt költségek, úgy – havi bontásban 
készített kimutatás alapján – a székhely település negyedévente elszámolást készít, 
mellyel egyidejűleg intézkedik a különbözet társult települések számára történő 
átutalásáról. A negyedéves elszámolást a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell 
elkészíteni. A különbözet elszámolásánál irányadó a 4. pontban rögzített 
lakosságszám.” 

 
6. A Megállapodás 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Megállapodó felek rögzítik, hogy a közös önkormányzati hivatal létszáma 13 fő. A 
jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására – tekintettel 
az Mötv. 82. § (1) bekezdésére – a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti 
önkormányzat polgármestere aljegyzőt nevez ki.” 
 

7. A Megállpodás 7.2. és 7.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„7.2. A jegyző hétfői és szerdai napokon a székhely Sajóhídvég település hivatalában, keddi 

és csütörtöki napokon a berzéki kirendeltség hivatalában, páros hét pénteki napján 
Sajóhídvég, páratlan hét pénteki napján Berzék községben látja el feladatait. 

7.3. Az aljegyző hétfőtől péntekig a körömi kirendeltség hivatalában látja el feladatait.” 
 

8. A Képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt módosított megállapodást a 
határozat 1. melléklete szerint elfogadja. 
 
       Felelős: jegyző 
       Határidő: azonnal 
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5. Napirend tárgyalása 
 

Javaslat az önkormányzat szociális rendeletének elfogadására 
  

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 5. 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: 7 fő 
Igen szavazat: 7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

  
 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2 /2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól 

  
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli 
el: 
  

I.       FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

  
1.      A rendelet hatálya 

  
1.§ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Köröm község közigazgatási területén 
érvényes lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó, a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.)  3. § (1) – (3) bekezdésében megjelölt személyekre.  
(2) A rendelet tárgyi hatálya az Szt., a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. r.) által nem szabályozott 
kérdésekre terjed ki.  

  
2.§ (1) A rendelet alkalmazásában, a szociális igazgatásban alkalmazott fogalmakat – 
jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, házastárs, tartásra 
köteles és képes személy, szociális intézmény, rendszeres pénzellátás, 
keresőtevékenység, aktív korú, egyedülálló, hajléktalan stb. – az Szt. 4. §-a 
tartalmazza. 
(2) E rendeletet az Szt.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, továbbá az egyes szociális ellátások 
folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. 
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rendelettel, és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni. 
 

2. Eljárási szabályok 
  

3.§ (1) A települési támogatás iránti kérelmeket a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal  Körömi Kirendeltsége (a továbbiakban csak Hivatal) által erre a célra 
rendszeresített formanyomtatványán kell benyújtani. A települési támogatás hivatalból 
is megállapítható. 
(2) A kérelemhez csatolni kell az Szt.-ben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban és az 
e rendeletben meghatározott feltételeket hitelt érdemlően igazoló iratokat. Amennyiben 
a kérelmező a kért iratokat az eljáráshoz felszólítás ellenére sem bocsátja 
rendelkezésre, a kérelmet el kell utasítani, kivéve, ha az eljárás hivatalból folytatható. 
(3) A kérelemhez minden olyan iratot, dokumentumot mellékelni kell, amely a 
jogosultság bizonyítására alkalmas. Az eredeti dokumentumokról a Hivatal – csak a 
kérelem elbírálásánál, dokumentálásánál felhasználható – másolatot készíthet az 
eredeti dokumentum egyidejű visszaszolgáltatásával.  
(4) Jövedelem igazolására nyilatkozat csak rendkívüli esetben és akkor fogadható el, 
ha a kérelmező alkalmi munkából él, vagy a települési támogatásra okot adó rendkívüli 
esemény ezt indokolttá teszi. Ebben az esetben a kérelmező utólag is kötelezhető az 
iratok benyújtására.  
(5) Adathiányosan előterjesztett kérelem esetén 8 napon belül a kérelmezőt – határidő 
megjelölésével- hiánypótlásra kell felhívni. 
(6) A kérelmező vagyoni-, szociális-, lakáskörülményeinek, egészségi állapotának 
tisztázása érdekében helyszíni szemle tartható és környezettanulmány készítése 
rendelhető el. Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőnél, ha 
életkörülményeit az önkormányzat már egy éven belül bármely ügyben vizsgálta, és 
nem feltételez azokban lényeges változást. 
(7) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat 
nyilvántartásaiban fellelhetőek. 
(8) A megállapított ellátások kifizetésének rendje:  
a) a havi rendszerességgel folyósított ellátásokat a Hivatal készpénzben a 
házipénztárból nyújtja a jogosultnak minden hónap 5. napjáig.  
b) Ha a támogatás térítési díj vagy egyéb kötelezettség fedezetéül szolgál, akkor az 
közvetlenül  is kifizethető  az arra jogosult részére, ahol a kötelezettség fennáll.  
c) Rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén is a kifizetés a házipénztárból 
történik. Természetbeni támogatás esetén az átvehető a határozatban megjelölt helyen 
és módon.  
(9) Jogosulatlanul igénybe vett ellátásra vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a 
tartalmazza.  
(10) A megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult a támogatás 
felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.  
  

3. Hatáskör átruházás szabályai 
  

4.§ Jelen rendeletben szabályozott települési támogatások esetében a képviselő-
testület hatáskörét átruházza a polgármesterre. 
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II. FEJEZET  
TÁMOGATÁSI FORMÁK  

  
4. A Települési támogatás formái 

  
5. § (1) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez, továbbá létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került 
személynek adható.  
(2) Települési támogatásként a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez való hozzájárulás állapítható meg egy éves időtartamra, egy összegben, 
annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő 
esetén 250 %-át, és a kérelmező által életvitelszerűen használt épület fő rendeltetés 
szerinti jellege lakóház, és vagyona nincs. 
(3) A támogatás havi összege egységesen jogosultanként havi 5.000 Ft. 
 
(4) Az 5.§ (2) bekezdés szerinti támogatás lakóingatlanonként  csak egy fő részére 
állapítható meg függetlenül az ingatlanban élő háztartások és családok számától,  a 
kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra, de legfeljebb a 
lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára.  
  
(5) Évente egy alkalommal hivatalból települési támogatás adható a lakhatással 
kapcsolatos állandó kiadások mérséklésére december hónapban a körömi lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező a 65. életévét tárgyév december 31-ig betöltő 
időskorú személy részére. A támogatás összege egységesen 5.000,-Ft/fő. 
(6) Negyedévente kérelemre a kötelező szilárdhulladék közszolgáltatási díj terheinek 
mérséklésére települési támogatás adható annak a 65. életévét betöltött körömi 
állandó lakóhellyel rendelkező lakosnak akinek a jövedelme nem haladja meg egyedül 
állóként a nyugdíjminimum 500%-át családban élőként a nyugdíjminimum 400%-át. 
   A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen érvényes 
hulladékszállítási   közszolgáltatási szerződéssel   és a szolgáltatás díját 
szolgáltatónak maradéktalanul megfizesse, valamint elmaradt díjtartozása  ne legyen. 
  A támogatást kizárólag  negyedévente (amely a naptári év első napjától számolandó), 
a szolgáltatási díj megfizetése után a befizetést igazoló bizonylat bemutatásával 
legkésőbb a negyedévet követő hónap 20.napjáig (ha ez munkaszüneti nap akkor az 
azt követő első munkanapig) lehet igényelni. Ezen határnapot követően beadott 
kérelmeket adott negyedévre vonatkozóan el kell utasítani. 
  A támogatás mértéke egységesen a 60 literes gyűjtőedény mindenkori negyedéves 
áfával növelt ürítési díjának 50%-a. 
   A kedvezményt a jogosultságot elérő kor betöltését követő hónaptól lehet figyelembe 
venni. Egy ingatlanon és lakcímen csak egy személynek nyújtható ez a  támogatás. 
 
  
6.§ (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg jövedelmi helyzet vizsgálata 
nélkül annak a személynek, aki önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd 
a 
az 1993. évi III. törvény rendkívüli települési támogatásra vonatkozó rendelkezései 
szerint. 
A támogatás mértéke: 
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a) elhunyt hozzátartozója- számlával igazolt - temetési költségeit viselte 
jogosult kérelmezőnként egységesen 15.000,-Ft 

b) elemi kár következtében lakhatása veszélybe került 
maximum alkalmanként vagy havonta 30.000,- Ft 

c) beiskolázás költségeinek mérséklése 
Évente egy alkalommal kérelemre szeptember 1. és november 10. között a 
beiskolázás költségeinek mérsékléséhez ha a kérelmező gyermeke nem jogosult 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre,  és a kérelmező  gyermeke általános vagy 
középiskolai nappali tanulmányokat folytat  és a gyermeket nevelő családban az egy 
főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori 
legkisebb összegének 400 %-át. 
A támogatás összege egységesen gyermekenként 5.000,-Ft/fő. 

d) egyéb a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetekben maximum 
alkalmanként vagy havonta 10.000,-Ft 
(2)    Rendkívüli települési támogatás maximum három hónap időtartamra havi    
rendszerességgel is adható. 
     (3)      Indokolt esetben a támogatásban részesített személyt kötelezni lehet a 
települési 
támogatás felhasználásáról történő elszámolásra. Ez esetben a határozatban a 
felhasználás célját, és a felhasználásról történő elszámolási kötelezettséget is meg kell 
határozni. 
(4) A települési támogatás és rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 
elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni, 
hogy a kérelmező a részére megállapított támogatást nem a saját vagy családja 
létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre  fordítaná,  
a jegyző kérésére a Családsegítő Szolgálat haladéktalanul környezettanulmány készít. 
Az így elkészült környezettanulmánynak egyértelmű javaslatot kell tartalmaznia arra 
vonatkozóan, hogy a támogatást indokoltnak tartja-e és azt pénzben vagy 
természetben javasolja megállapítani. A kérelem elbírálását tartalmazó határozatot a 
környezettanulmányban leírtakra tekintettel kell meghozni. A természetben 
megállapított települési támogatás kérelmező részére történő beszerzése, átadása 
Családsegítő Szolgálat feladata. A hivatal ezen ügyekben köteles tevékenyen 
együttműködni a Családsegítő Szolgálattal és a határozatban foglaltak végrehajtását 
segíteni. 
(5) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 
rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés 
költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát, és a halotti 
anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát a Vhr. 32.§ (2) bekezdésében foglalt adatok 
feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni.  
 (6) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától 
számított 60 napon belül nyújthatja be.  
(7) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege alkalmanként 1.000 Ft-nál nem 
lehet kevesebb, és egyidejűleg egy családban csak egy fő részére adható. 
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III.    FEJEZET 
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

  
5. Étkeztetés 

7.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 
 a) koruk,  
 b) egészségügyi állapotuk,  
 c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
            d) szenvedélybetegségük, vagy 
 e) hajléktalanságuk  
miatt. 
  
(2) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 65. életévét. 
  
(3) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos 
igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) 
bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: erősen legyengült, fekvő beteg, stb. 
Vagy munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy aki legalább 50 %-os 
mértékű egészségkárosodást szenvedett. 
 
  
(4) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség vagy szenvedélybetegség miatt akkor 
minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények 
alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes 
biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: testi 
fogyatékossága, értelmi fogyatékosság, szenvedélybetegség, pszichiátriai állapot.  
  
  
(5) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy 
nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte 
meg, s a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét. 
  
  
8.§ (1) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell megállapítani, amit évente felül 
kell vizsgálni. A Képviselő-testület külön rendeletében határozza meg a fizetendő 
térítési díjakat, a kedvezmények mértékét.  
  
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított 
szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az ellátást igénybe vevő 
rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.  
  
 (3) Azonnali intézkedést igénylő esetben a polgármester külön eljárás nélkül nyújt 
ellátást a  
rászorulónak, ha annak élete, testi épsége veszélyeztetve van.  
  
9.§ (1) Az Önkormányzat az étkeztetési feladatát az Önkormányzat által működtetett 
konyha bevonásával látja el. Az Önkormányzat az étkeztetést:  
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           a) A konyhán igénybe vehető étkezéssel, (helyben fogyasztással, vagy étel 
elvitellel), valamint 
 b) az étel házhoz szállításával biztosítja. 
  
(2) Az étkeztetés nyújtás konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban 
kell rendelkezni. 
 

6. Házi segítségnyújtás 
 
10. § (1) A szociális alapszolgáltatást a helyi önkormányzat a Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulással kötött  megállapodás alapján látja el a településen. 
(2) A szolgáltatást Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított és a 
társulás által közösen fenntartott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ (székhelye: 3530 Miskolc, Arany 
János utca 37.) útján látja el.  
(3) A házi segítségnyújtás térítési díj mentes a település ellátottjai számára. 
 
7. Családsegítés 
 
11. § Az Szt. 64. §-ában meghatározott feladatokat az önkormányzat Bőcs Község 
Önkormányzatával kötött megállapodás értelmében a Bőcsi Családsegítő Központon 
keresztül biztosítja. A családsegítés térítési díj mentes a település ellátottjai számára. 
 
 

IV. FEJEZET  
8.  Záró rendelkezések 

  
    12.§  (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.  
  
(2) Hatályát veszti Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. 
(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 
 
 
               Tóth Tibor                Sinai Bertalanné  
              polgármester            jegyző 
  
1. melléklet a …./2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez  
  

KÉRELEM 
települési támogatás megállapításához 

  
Kérelmező neve: ........................................................................................................... 
Kérelmező születési neve: ..............................................................................................  
Anyja neve: ................................................................................................................. 
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................ 
Lakóhely: ..................................................................................................................... 
Tartózkodási hely: ........................................................................................................ 
  
Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/ tartózkodási helyemen élek. 
(megfelelő rész aláhúzandó)  
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TAJ: ........................................................................................ 
  
Családi állapota: (megfelelő rész aláhúzandó)  
egyedülálló 
házastársával/élettársával él együtt 
házastársától külön él 
elvált 
özvegy 
  
Kérelem indoka:  
  
(A megfelelő rész aláhúzandó; A kérelemben csak egyfajta települési forma 
választható!) 
A települési támogatás megállapítását az alábbiak miatt kérem:  
a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 
b) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet miatt, különösen 
ba) elhunyt hozzátartozó - számlával igazolt - temetési költségeinek viselése 
bb) elemi kár enyhítése 
bc) beiskolázás kiadásainak mérsékléséhez 
bd) egyéb rendkívüli élethelyzet miatt 
c) támogatás hulladékszállítási díj mérsékléséhez   
  
A körülmények részletes leírása 
……………………………........………………………………………………………………. 
……………………………………………………….………………………………………… 
…………………………………………….…………….……………………………………… 
………………………………………………………………………………………..................
…………............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................... 
  
Elhunyt személy temetési költségeinek viselése esetén:  
  
Az eltemetett hozzátartozó neve: ………………………………………………………..  
Rokoni kapcsolat: ……………………………………………………………………….  
A haláleset ideje:………………………………………………………………………..  
A temetés költségei: ……………………………………………………………………  
  
A kérelem benyújtásának időpontjában az települési támogatást kérővel közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 
  
  
Név    Szül.idő   Rokoni kapcsolat  Foglalkozás 
 Jövedelem  
  
Név Születési 

h l  idő 
Anyja 

 
Rokoni 
f k         
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Név Születési 

h l  idő 
Anyja 

 
Rokoni 
f k         

        
        
        
        

  
  
 
  
  
A 
j
ö
v

Kérelmező 
jövedelme A 

kérelmezővel 
közös 
háztartásban 

A kérelmező családjában élő egyéb 
jövedelme 

1. 
M
u
n

        

2. 
T
á
r

        

3. 
R
e
n

        

3. 
I
n
g

        

4. 
N
y
u

        

5. 
A 
g
y

        

6. 
M
u
n

        



20 
 

6. 
M
u
n

        

7. 
F
ö

        

8. 
E

        

9. 
Ö

        
  
Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). _________ Ft/hó. 
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett 
jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 
  
  
 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának 
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti. 
  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 
történő felhasználásához. 
  
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
  
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre 
kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv 
kamattal megemelt összegben visszaköveteli. 
  
 Köröm, 20..... év ....... hó ........nap 
  
  
  
  
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása 
bejegyzett élettársa aláírása 
Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes 
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz 
esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 
 
Köröm, 20______________ év _____ hó nap 

kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása 
bejegyzett élettársa aláírása 
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6. Napirend tárgyalása 
 

Javaslat a társulási megállapodások módosítására 
  

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 
Az Előterjesztésben szereplő 1. döntési javaslattal kapcsolatban az alábbi döntés született. 
 

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

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2015. (II.26.) határozata 
a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására létrejött intézményfenntartói 
társulási megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a szociális 
feladatok ellátására létrejött intézményfenntartói társulási megállapodások 
megszüntetésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgálgatási feladat ellátására megkötött intézményfenntartói társulási 
megállapodás 2013. június 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre 
kerüljön. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményfenntartói 
társulási megállapodás megszüntető okiratát aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Az Előterjesztésben szereplő 2. döntési javaslattal kapcsolatban az alábbi döntés született. 
 

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

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2015. (II.26.) határozata 
a Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
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1.Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körömi Agglomeráció 
Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja:  
A bevezető rész „Sajóhídvég Község Önkormányzat, Székhely: 3576. Sajóhídvég, 
Rákóczi F. u. 37., képviselő: Takács Győző” szövegrész helyébe a következő 
szövegrész lép: 
„Sajóhídvég Község Önkormányzat 
Székhely: 3576. Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 
Képviselő: Török Gergely”. 
 
2. Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Körömi 
Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás Társulási Tanácsába delegált 
polgármestert – akadályoztatása esetén –  a mindenkori alpolgármester helyettesíti.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a mindenkori polgármestert, hogy a polgármester 
és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén – írásban adott szabályszerű 
megbízás útján – gondoskodjon a Társulási Tanácsban történő helyettesítéséről. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

7. Napirend tárgyalása 
 

Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
módosítására a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal jelzése alapján 

  
Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 7. 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: 7 fő 
Igen szavazat: 7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2015. (II.26.) határozata 
Köröm Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 
megállapodásról 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Köröm Község 
Önkormányzat és Köröm Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött 
együttműködési megállapodást. 
A megállapodás 1. a) és b) pontjai hatályát veszti, helyébe az alábbi 1. a) és b) pont 
lép: 
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a) A Helyi Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a 3577 
Köröm, Rákóczi Ferenc u. 11. sz. alatti önkormányzati ingatlan (Községháza) épületén 
belül biztosítja a feladatellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 
helyiség ingyenes használatát, havonta, munkaidőben, igény szerint, 16 órában, 
továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek viselését. 
b) A helyiség, a berendezési és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával 
kapcsolatos költségek a Helyi Önkormányzatot terhelik. 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosított  megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

8. Napirend tárgyalása 
 

Javaslat illetménykiegészítésről szóló rendelet elfogadására 
  

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 8. 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: 7 fő 
Igen szavazat: 7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete  

 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. (3) – (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1. § A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2015. évben egységesen az alapilletmény 10 %-
a.” 
 
2. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
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9. Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
  

 
Üveges Béla képviselő 
Javasolta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az üléseit a Testületi ülést megelőző 
munkanapon tartsa. 
 
Javasolta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot tekintse át a Bizottság, és legkésőbb 2015. 
árprilis 30-ig terjesszen be új Szervezeti és Működési Szabályzatot. 
 
A képviselő-testület tagjai támogatták az elnök javaslatát, és részvételüket jelezték az SzMSz 
kidolgozásában. 
 
 
Rontó Attila RNÖ elnök 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy szükséges lenne a roma Telep rendszeres hatósági 
ellenőrzése, valamint rendelkezést hozni arra vonatkozóan, hogy a nem megfelelő életmódot folytató 
családokat vissza lehessen költöztetni a Telepre. A legújabb probléma az, hogy a közmunkások által 
rendbe rakott üres portára újonnan beköltözők nem vigyáznak a rendre, garázdálkodnak. Ilyen 
életmódot folytató lakók költöztek most az ő szomszádságába. Az ilyen személyek beköltözését meg 
kellene akadályozni, illetve vissza kellene küldeni őket oda, ahonnan jöttek. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Nem a mi dolgunk az emberek viselkedését minősíteni, ez alapján pedig nem lehet a költözködést 
korlátozni. Amennyiben valamelyik családdal kapcsolatban életviteli problémák merülnek fel, akkor be 
fogjuk őket hívni a hivatalba, és velük együtt közösen megbeszéljük a problémákat. Az elnök által 
megnevezett család még csak 4 napja költözött oda. 
 
Rontó Attila RNÖ elnök 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy ez a probléma megoldódott, mert a család visszaköltözött a 
Telepre. 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Elmondta, hogy csak a jogszabályok által megengedett módon szabad fellépni ezen személyekkel 
szemben, a csendőr módszerekben nem lesz partner. Amennyiben az RNÖ ilyen megoldásokban 
gondolkodik, akkor rossz úton jár. 
 
Rontó Attila RNÖ elnök 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy ezzel szemben Girincsen a polgármester kiköltöztette az albérletből 
az újonnan beköltözött roma családot. 
 
Bertáné Kondás Éva képviselő 
Felajánlotta, hogy vállalja, amennyiben a Telepen rendszeres bejárás lesz, azon részt fog venni. 
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Jablonkai Bertalan képviselő 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a korábban az Önkormányzat nevében megrendelt telefon 
szolgáltatást, amelyet most már csak ő és családtagjai használnak, fel kívánja mondani, a 
telefonszámokat másik szolgáltatóhoz át kívánja vinni. Ehhez kéri az Önkormányzat hozzájárulását. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Ő már kiszállt ebből  a dologból, nem foglalkozik vele. Erről korábban már döntött a Testület. 
 
 
Az Egyebek napirendi pontot a Testület ezután zárt ülés keretében tárgyalta tovább. A nyílt ülést  a 
polgármester 19 óra 10 perckor bezárta. 

 
Köröm, 2015. február 26. 
 
 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
 
 

 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
 
Bodolai Miklós         Horváth Gézáné 
alpolgármester                 képviselő 
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ELŐTERJESZTÉS 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2015. február 26-i ülésére 
 

1. napirendi ponthoz 
 
...../2015. 
 

 
Köröm Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat költségvetését az alábbi jogszabályok figyelembe vételével kell összeállítani. 
 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
 Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 

(Ávr.) 
 minisztériumok iránymutatásai, 
 a Pénzügyminisztérium által évente kiadott útmutató a költségvetési szervek részletes 

költségvetési előirányzatainak összeállításához. 
 
A költségvetési törvény indokolásában olvasható: 
 
A 2015. évi költségvetés főbb célkitűzései a következők:   
− a bankok elszámoltatása, melynek következtében csökkennek a törlesztő részletek, így több pénz 
marad a magyar családoknál: cél, hogy a lakosság kikerüljön az adósságcsapdából;  a pedagógus 
életpálya-program folytatása; 
−  a fegyveres és rendvédelmi életpálya-modell keretében 30%-os bérfejlesztés 
− július 1-től;  a feketegazdaság visszaszorítása, az eltitkolt, adózatlan jövedelmek arányának 
mérséklése;   
− az Államreform 2 keretében az állami feladatellátás rendszerének áttekintése, racionalizálása, a 
bürokrácia csökkentése és ennek révén megtakarítások elérése; 
−  a foglakoztatás bővítése, ennek keretében minél több embert a munkaerőpiac felé kell terelni, 
melyben a képzésnek, illetve a szakképzésnek van nagy szerepe;   
− a „segély helyett munkát” elv keretében a közmunka-programokban foglalkoztatottak létszámának és 
a programok forrásának bővítése;   
− a szociális segélyezésben a helyi önkormányzatok szerepének erősítése a bevételi lehetőségeik 
bővítésével egyidejűleg;   
− a demográfiai helyzet (a társadalom elöregedésének) kezelése, melynek érdekében további, 
születésszámot támogató intézkedések bevezetése szükséges;  a vidék fejlesztése, különös tekintettel 
a mezőgazdaság élénkítésére, fejlesztésére, munkahelyteremtésére. 
 
2015-ben még több embernek biztosít munkát a közfoglalkoztatás, a 2015. évinek az elmúlt évekhez 
hasonlóan kiemelt prioritása a Start-munkaprogram folytatása, fokozatos kiterjesztése. Az eddigi 
átlagos évi 200 ezer közfoglalkoztatotton felül 2015. második felében további több tízezer ember (a 
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jelenleg jövedelempótló támogatásban részesülők mintegy egynegyede) kaphat lehetőséget a 
közfoglalkoztatásban való részvételre. A Kormány célja, hogy olyan programok induljanak, amelyek 
még inkább könnyítik a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való belépést. A Kormány a 
közfoglalkoztatás rendszerének kiterjesztésével az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak számára is 
megteremtette az értékteremtő munkában való részvétel lehetőségét. Különösen a munkaerőpiacon 
hátrányban lévők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők, valamint a 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását és foglalkoztathatóságát kívánja növelni a 
Kormány. A program átfogó célja, hogy elősegítse a versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacra 
történő visszatérést. A Start-munkaprogram finanszírozása 2015-ben is a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alapból valósul meg, melyre a 2014. évinél 35 milliárd forinttal több, 270 milliárd forint áll rendelkezésre. 
A jövő évben is országos és kistérségi mintaprogramok indulhatnak, emellett az önkormányzati 
közfoglalkoztatási programok és a szociális földprogramok finanszírozására továbbra is lehetőség 
nyílik.” 
 
„Új időszámítás a települések számára - Az új önkormányzati finanszírozás stabilizálása” címszó 
alatt az alábbiak olvashatók: 
 
„2015. az önkormányzatok életében is új időszámítás. Ez lesz az első olyan év, hogy az 
önkormányzatok úgy láthatnak munkához, hogy végre már nem a terhekre, hanem a lehetőségekre 
koncentrálhatnak. A települések tiszta lappal indulnak. A nyomasztó adósság törlesztése helyett 
mostantól több pénz jut a munkahelyteremtésre, a gazdaságfejlesztésekre, az egészségügyre, a 
beruházásokra, a szociális programokra, a helyi közösségek számára fontos projektek megvalósítására. 
A kormányzati adósságrendezésnek köszönhetően összesen több mint 2000 település 1300 milliárd 
forintos tehertől szabadult meg. A helyi önkormányzatok 2015-ben várhatóan több mint 2500 milliárd 
forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 690,5 milliárd forintot biztosít. A helyi 
önkormányzatok központi finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években kialakított – az 
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A struktúra 
megszilárdítása mellett, a részletek indokolt pontosítása az idei évben is folytatódik, továbbá a 2015. év 
fő feladata a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek 
erősítése, a kistelepülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének 
elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának 
emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.” 
 
Sajnos a költségvetési számok nem tükrözik a fent leírtakat, ugyanis a feladat-alapú támogatás nem 
minden esetben nyújt fedezetet a kiadásokra. 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének alakulása 
 

a) Bevételek 
 

Sorszám Jogcím Mennyiségi 
egység 

Mutató 
 

Ezer Ft 

 
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

 
1. Önkormányzati hivatal működésének 

támogatása 
fő 11,46 A támogatást a 

székhely 
település kapja 

2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok ellátásának támogatás 

  1 256  

3. Közvilágítás fenntartásának támogatása   1 920  
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1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

 
4. Köztemető fenntartással kapcsolatos 

feladatok 
  100  

5.  Közutak fenntartásának támogatása   847  
6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   5 000  
7. I.1. jogcímekhez kiegészítés   2 280 
8. Összesen:   11 403 

 
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása 
 

1. Óvodapedagógusok támogatása 8 hó fő 6,6 18 269 
2. Óvodapedagógusok munkáját segítők 

támogatása 8 hó 
fő 4,0 4 800  

3. Óvodapedagógusok támogatása 4 hó fő 7,1 9 826  
4. Óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos 

összeg) 
fő 7,1 249  

5. Óvodapedagógusok munkáját segítők 
támogatása 4 hó 

fő 4,0 2 400  

6. Óvodaműködtetési támogatás 8 hó (8 órát 
nem éri el a gyermekek nevelése) 

fő 11 2 287  

7. Óvodaműködtetési támogatás 8 hó (8 órát 
eléri vagy meghaladja a gyermekek 
nevelése) 

fő 39 2 427  

8. Óvodaműködtetési támogatás 4 hó 
(gyerekek nevelése a napi 8 órát nem éri el) 

fő 15 1 143 

9. Óvodaműködtetési támogatás 4 hó 
(gyerekek nevelése a 8 órát eléri vagy 
meghaladja) 

fő 35 1 213  

10. Összesen:   42 614 
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 
1. Települési önkormányzatok szociális 

feladatainak egyéb támogatása 
  23 438  

2.  Gyermekétkeztetés támogatása (finanszírozás 
szempontjából elismert dolgozók támogatása) 

fő 6,97 11 375  

3. Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési 
támogatás) 

  19 483  

4. Összesen:   54 296  
4. Közművelődés támogatása 

1. Könyvtár támogatás   1 688 
2.  Összesen:   1 688 

5. Működési bevételek 
1. Szolgáltatások ellenértéke                 577 
2. Ellátási díjak              1 254   
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó   439  
4. Összesen:   2 270  
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6. Közhatalmi bevételek 
1. Iparűzési adó   3 500  
2. Gépjármű adó   630  
3.  Talajterhelési díj   100  
4.  Kommunális adó   450  
5. Összesen:   4 680  

7. Működési célú támogatások 
 Helyi önkormányzattól átvett pénz 

(Kirendeltség működési kiadásaira) 
  5 149  

 Összesen:   5 149  
8. Finanszírozási bevételek 

1. Pénzmaradvány   40 426  
2. Összesen:   40 426  

 
 
 

 
MINDÖSSZESEN 

   
162 526 

 
b) Kiadások 
A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vételre került a 347/2014. (XII.29.) Korm.rendelet, amely 
a kötelező legkisebb munkabért 105.000,- Ft-ban, a garantált bérminimumot 122.000,- Ft-ban állapította 
meg. 
 
A dologi kiadások tartalmazzák az anyagbeszerzéseket (tisztítószer, kisértékű tárgyi eszköz, könyv, 
folyóirat, irodaszer, üzemanyag, beszerzések, stb.), a szolgáltatásokat (közüzemi díjak, áfa, stb.) és a 
karbantartás költségeit. 
 
A társadalom és szociálpolitikai juttatások tekintetében 2015. márciusától jelentős változások lesznek, 
hiszen egyes feladatok (aktív korúak ellátása) átkerülnek a járásokhoz. Átalakul a szociális 
ellátórendszer, megszűnik a normatív lakásfenntartási támogatás. A helyi önkormányzat rendeletben 
szabályozhatja a települési támogatás keretein belül a korábbi lakásfenntartási támogatásnak megfelelő 
ellátási formákat. 
 
Szociális kiadások között szerepel: 

- aktív korúak önerő (február 28-ig) 20% 
- lakásfenntartási november 30-ig önerő, aztán december 31-ig a teljes támogatási összeg 
- Települési segély, ezen belül: 

• temetési segély 
• átmeneti segély (idősek napja 5000 Ft/fő) 
• Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított támogatás 

 
A 2015. évi közfoglalkoztatást az önkormányzat 2015. március 31-ig a Munkaügyi Központtal történt 
érvényes szerződés szerint tervezte. 
 
A táblázat önkormányzati szintre összesített adatokat tartalmazza. 
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Sorszám Kiadási előirányzat megnevezése Ft 

1. Működési költségvetés kiadásai 
1. Személyi juttatások 58 022 
2.  Járulékok 23 535 
3. Dologi kiadások 39 212 
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 654 
5.  Egyéb működési célú kiadások 5 188 
6. Összesen: 143 611 

Felhalmozási költségvetés kiadásai 
1. Beruházások 0 
2. Összesen 0 

TÁMOP program kiadásai 
1. Telep-program 18 915 
2. Összesen: 18 915 

 
 
 

 
MINDÖSSZESEN 

 
162 526 

 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést megvitatni, az önkormányzat 2015. évi 
költségvetését a csatolt rendelettervezet szerint elfogadni szíveskedjen. 
 
Köröm, 2015. február 23. 
 
 
 
 
 

 Tóth Tibor 
 polgármester 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 
 

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

 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Köröm Község Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságára 
és az Önkormányzat költségvetési szerveire. 
(2) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Körömi 
Kirendeltsége látja el az Áht. 27.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint. 
 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
a) költségvetési bevételét 122 100 ezer forintban, 
b) költségvetési kiadását 143 612 ezer forintban, 
c) 21 512 ezer Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül 
    ca) – 21 512 ezer működési hiánnyal 
    állapítja meg. 
 
3. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 
23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1.1., 1.2,.1.3., és 1.4 melléklete szerinti bontásban 
határozza meg. 
 
4. § A képviselő-testület  
a) a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.1. melléklete, 
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.2. melléklete 
szerint határozza meg. 
 
5. § A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 3. melléklet, 
felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 4. melléklet szerint határozza meg. 
 
6. § A képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontjában meghatározott európai uniós 
forrásból finanszírozott bevételeket és kiadásokat a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. 
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7. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 
engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6., 7., 7.1.,7.2. 
melléklete szerinti bontásban határozza meg. 
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs. 
 
8. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előző évek működési célú költségvetési maradványa 2 458 
e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány nincs. Igénybevételét a 8. melléklet szerint határozza meg.   
 
9. § A képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés f)-g) pontjaiban meghatározott, adósságot keletkeztető 
ügyeleteit a 9., 9.1., 9.2. melléklet szerint határozza meg. 
 
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat  
a) általános tartalékát  2 060 ezer forint, 
b) céltartalékát 2 000 ezer forint 
összegben hagyja jóvá. 
(2) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 
 
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28.§-ában 
foglaltakra – az 1., 2. és 3. táblázatok szerint mutatja be. 
 
 

3.  Előirányzatok módosítása 
12. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  
 
13. §  (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, 
a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34. § (3)-(5) bekezdésének rendelkezései az 
irányadóak. 
(2) A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § 
(3) bekezdése  az irányadó. 

 
4. A gazdálkodás szabályai 

 
14. §  A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az 
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 
 
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a számlavezető 
pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja. 
 (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 
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16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír 
vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek 
lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a 
megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a 
képviselő-testület határozatban dönt. 
 

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében 
a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Miskolc Kistérség Többcélú Társulás keretén 
belül, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya útján gondoskodik. A 
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 
 
 

6. Záró rendelkezések 
 
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
Tóth Tibor Sinai Bertalanné 
polgármester     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indoklás 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
 

 
 

A 2015. évben a feladatellátás és az ehhez kapcsolódó finanszírozásban lényeges változás nem 
történt. A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási 
ágazatban. Az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, a 
feladatok egy része 2015. március 1-től a járási hivatalokhoz átkerül.  
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (továbbiakban: Mötv.) 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§. 
(4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, továbbá a 
költségvetési javaslatban az Mötv. 111.§. (2)-(3) bekezdése értelmében a kötelező és az önként vállalt 
feladatok ellátásának forrásait elkülönítetten kell tartalmazni. 
 
Köröm Község Önkormányzat önként vállalt feladata; az önkormányzati vagyon gazdálkodásával 
kapcsolatos feladat (bérbeadás), az ösztöndíjak, és a szabad kapacitás terhére végzett, nem 
haszonszerzési célú tevékenység (munkahelyi étkeztetés) kiadásai. 
 
Az Önkormányzat költségvetési szerve a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda, amely 
kötelező és önként vállalt feladatot lát el, mely magában foglalja az óvodai nevelés, oktatás, valamint az 
intézményi, szociális és munkahelyi étkeztetés bevételeit és kiadásait. 
 
 
Bevételek: 
 
Az előző évihez hasonló mértékű helyi iparűzési adó bevétellel és gépjármű adó bevétellel (40 %) 
számolt az önkormányzat 2015. évben. Az önkormányzat bevételinek és kiadásainak egyensúlyát csak 
úgy tudta biztosítani, hogy a teljes pénzmaradvány igénybevételét tervezte. 
 
Kiadások: 
 
A jogszabály által előírtaknak megfelelően kerültek megtervezésre a személyi juttatások és járulékok, 
melyben az előző évhez képest jelentős változás nem történt. Sok munkavállalót érintett viszont a bérek 
2015. évi minimálbérre és garantált bérminimumra történő kiegészítése. Az önkormányzat 2015. évben 
jutalom kifizetését nem tervezte. A polgármester illetménye a 2014. évi választásokat követően hatályba 
lépett rendelkezések alapján csökkent, a képviselők tiszteletdíja az előző évihez képest változatlan 
összeggel került megtervezésre. 
Dologi kiadások a 2014. évi teljesített adatokat és az infláció mértékét figyelembe véve kerültek 
megtervezésre. 
Szociális rászorultság jellegű kiadásoknál az önkormányzatot terhelő önerő mértékével számolt az 
önkormányzat.  
Az általános tartalék nyújt fedezetet az előre nem látható működési kiadásokra.  
A céltartalék magában foglalja az ár- és belvízvédelemre, útfelújítás tervezési díjára és a 
közfoglalkoztatásra elkülönített összeget. 
Közfoglalkoztatottak létszáma a tervezés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján került a 
költségvetésbe. 
A Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását továbbra is a székhely település kapja. Köröm 
községben állandó kirendeltség működik, melynek kiadásai a dologi kiadások között kerültek 
megtervezésre, ennek fedezetéül a székhelytől működésre átvett pénz szolgál. 
 
Az önkormányzatnak az Áht. 23. § (2) bekezdés e) és f) pontjában foglalt fejlesztése és kötelezettsége 
2015. évben nem keletkezik, ezért a költségvetési rendelet erre vonatkozó rendelkezéseket nem 
tartalmaz. Adósságot keletkezető ügyletből fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. 
 
A tájékoztató táblázatok között nem került kimutatásra az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában 
meghatározott többéves kihatással járó döntések számszerűsítése és évenkénti bontása, mivel az 
önkormányzat adósságrendezése 2012. évben teljes körűen megtörtént. 
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Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
.../2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 
 
I. Várható társadalmi hatások 
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon 
követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a 
tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A 
rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. 
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet magában foglalja Köröm Község Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek költségvetését. A költségvetés az államháztartás része a központi 
költségvetésből igényelhető támogatások révén. 
 
III. Várható környezeti hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 
IV. Várható egészségi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtása többlet adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 
foglaltak alapján. 
„23.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.” 
„24.§. (2) A jegyző által a (2) bekezdés szerint elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a 
polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig 
nyújtja be a képviselő-testületnek.” 
Fentiek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2015. február 26-án megtartandó ülésére 
 

2. napirendi ponthoz 
 
..../2015. 
 

Sajóhídvég Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. 
§-ának (1) bekezdése alapján Sajóhídvég és Berzék Községek Önkormányzatainak Képviselő- 
testületei 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoztak létre 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel.  
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 2013. április 1. napjától a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó harmadik településként kijelölte Köröm községet. 
A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. 
§-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületét 
illetik meg, illetve terhelik – az alábbi pontokban részletezett kiegészítésekkel: 

− a közös Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése 
Sajóhídvég Község Önkormányzat – mint a közös hivatal székhelye –  költségvetésének részét 
képezi, 

− az önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett 
létszámáról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt képviselő- 
testületi ülésen  külön-külön döntenek. 

 
Az államháztartásról szóló törvény 34. § (5) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) 
bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első 
negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét.” 
 
Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetését a 7/2014. (II.5.) határozatával fogadta el, melyet utoljára szeptemberben 
módosított. Az azóta eltelt időszak változásai szükségessé teszik a közös hivatal költségvetésének 
módosítását. 
 
 Az előirányzatok változását az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Sorszám Bevétel megnevezése Összeg (ezer forint) 

1. Bérkompenzáció 398 
2. Választásra kapott pénz 1 959 
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3. Köröm által befizetett hj. 2013. évi kiadásokhoz 117 
Összes bevétel: 2 474 

Sorszám Kiadás megnevezése Összeg (ezer forint) 
1. Személyi juttatások 2 439 
2. Munkaadókat terhelő járulékok 374 
3. Dologi kiadások - 571 
4. Egyéb működési célú kiadás 222 
5.  Felhalmozási kiadás 10 

Összes kiadás: 2 474 
 

Javaslom, hogy a közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az alábbiak 
szerint elfogadni szíveskedjenek. 
 
Döntési  javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (II.26.) számú határozata 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A 2014. évi költségvetési évben a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
a) bevételi főösszege: 56 675 ezer forint;  
melyből  
aa) önkormányzatok működési támogatása: 52 804 ezer forint, 
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 3 871 ezer forint. 
 
b) kiadási főösszege: 56 675 ezer forint,  
melyből 

 ba) személyi juttatások: 35 209 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 9 414 ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 3 536 ezer forint,  
       bd) egyéb működési célú kiadás: 7 834 ezer forint 
       bd) felhalmozási kiadás (szoftverek) 682 ezer forint. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
   a végrehajtásért: jegyző 
 
 
Köröm, 2015. február 25. 
 

Tóth Tibor s.k. 
polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2015. február 26-i ülésére 

 
3. napirendi ponthoz 

 
……./2015. 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi költségvetése 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Berzék-Köröm-Sajóhídvég települések az Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati 
hivatalt hoztak létre. Az Mötv. 85. § (3) bekezdése szerint közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 
vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános 
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. A megállapodás az 
általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba. 
A 2014. októberi választásokat követően az érintett önkormányzatok nem kívántak változtatni a 
megállapodáson, ezért 2015. január 1-től változatlan formában működik tovább a Sajóhídvégi Közös 
Önkormányzati Hivatal. 
A Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) tekintetében az irányító szervet – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján –  megillető jogok és kötelezettségek 
Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg, illetve terhelik az alábbi 
kiegészítésekkel: 

− a Hivatal éves költségvetése Sajóhídvég Község Önkormányzat – mint a közös hivatal 
székhelye szerinti önkormányzat – költségvetésének részét képezi, 

− az önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett 
létszámáról külön-külön döntenek. 

 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása (bevételei) 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú melléklete 
alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint. A támogatás 
meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos 
költségei figyelembevételével történik. A támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. 
 
A Hivatal 2015. évre megállapított létszáma 11,46 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, a 
támogatás éves összege 52.486.800- Ft. (A támogatás a 2014. évihez képest magasabb, mert a 
települések lakosságszáma emelkedett.) 
 
A közös hivatal 2014. évi pénzmaradványa 5.082 Ft. A közös hivatal 2015. évben összesen 52.492 e 
Ft-ból gazdálkodhat. 
 
A 2015. évi költségvetési kiadások meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok 
képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
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törvény (Kttv.) szabályozza. A köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 54.§ (1) 
bekezdése 2015. évben továbbra is 38.650 Ft-ban állapítja meg. Az illetmények a Kttv. és az 
önkormányzatok rendeleteiben meghatározott illetménykiegészítések (10 %) alapján kerültek 
kiszámításra. 
A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren kívüli juttatás 
– a költségvetési törvény szabályozza, mely szerint 2015. évben a juttatások együttes összege nem 
haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot (59. § (2) bekezdés). Ez az összeg tartalmazza az egyes 
juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is. A béren kívüli összegeknél a 
jogszabályban előírt összeggel, bruttó 200.000 forinttal számoltunk köztisztviselőnként, akik szabadon 
dönthetnek, hogy a kereten belül mely jogcímen veszik igénybe a juttatást. 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai 
Személyi juttatások és járulékok): 
 
A személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek: 
– alapilletmény, 
– illetménykiegészítés, 
– fél havi jutalom (teljesítményértékelés alapján) 
– bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/fő/hó 
– nyelv és egyéb kötelező pótlékok, 
– munkába járás térítése (9 Ft/km) 
– közlekedési költségtérítés (minden hónapban a NAV által meghatározottak szerint) 
– cafetéria-juttatás (munkavállaló által választható cafetéria juttatások) és a kifizetéseket terhelő 

járulékok. 
 
A Hivatal személyi állománya 2014. évben stabilizálódott. A székhely településen 4 fő köztisztviselő, a 
körömi kirendeltségen 3 fő köztisztviselő és az aljegyző, a berzéki kirendeltségen 4 fő köztisztviselő 
végez állandó jelleggel, napi 8 órában munkát. A jegyző a megállapodásban foglaltak szerint felváltva 
végez munkát Sajóhídvégen és Berzéken. Köröm községben az aljegyző állandó jelenléte miatt a 
jegyző nem tart félfogadást. 
 
Az Mötv. 86. § (2) bekezdése szerint: „A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője vagy 
megbízottja az érintett képviselő-testületek megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes 
településeken történő ügyfélfogadást.” 
2014. január 1-től a jegyző megbízásából az aljegyző vezeti a körömi kirendeltség hivatalát, illetve 
biztosítja – a fentiekben is hivatkozott – ügyfélfogadást. 
 
Dologi kiadások: 
Dologi kiadások között  a székhely (Sajóhídvég) település hivatalának kiadásai, valamint a mindhárom 
települést érintő kiadások kerültek megtervezésre. 
 
Mindhárom települést érintő dologi kiadások: 

- pénzügyi szolgáltatások kiadásai, 
- irodai szoftverek (EPER, Iktató utánkövetés, Helyi Vizuál Regiszter, Katawin utánkövetés) 
- továbbképzés költségei. 

Csak Berzéket és Sajóhídvéget érintő dologi kiadások: 
- telefonköltség. 
- WIN SZOC irodai szoftver. 
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A személyi juttatások és járulékok kiadásait levonva a támogatási összegből (52.486.800 Ft – 
39.927.033 Ft = 12.599.767 Ft) megállapítható, hogy jelentősebb összeg marad a dologi kiadásokra, 
mely lakosságarányosan az alábbiak szerint alakul: 
Berzék:                         3.516.735,- Ft 
Köröm:                          5.149.504,- Ft 
Sajóhídvég:                   3.893.528,- Ft 
Összesen:                   12.559.767,- Ft 
 
 
Az előterjesztéshez csatolt táblázatok (1., 2. táblázat) részletesen tartalmazzák a Sajóhídvégi Közös 
Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait. 
 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetéséről szóló döntéstervezet elfogadását. 
 
 
Döntési javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2015. (II.26.)  határozata  
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi   költségvetéséről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 
évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
1. A 2015. évi költségvetési évben a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
a) bevételi főösszege: 52.492 ezer forint; melyből átvett pénzeszköz 52.166 ezer forint, 
b) kiadási főösszege: 52.492 ezer forint,  
melyből 
 ba) személyi juttatások: 31.378 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 8.549ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 3.899 ezer forint,  
        bd) működési célú pénzeszköz átadás: 8.666 ezer forint. 
 
2. A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 13 főben határozza meg. 
 
3. A Képviselő-testület a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen 200.000,- forint összegben 
határozza meg.  
 
4. A képviselő-testület megbízza Sajóhídvég Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati 
Hivatal költségvetésének Sajóhídvég Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe való 
beépítéséről gondoskodjon. 
 
5. A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a 2015. évi költségvetést megalapozó lakosságlétszám az 
alábbiak szerint alakul:  
   Berzék:  1018 fő 

                   Köröm:  1481 fő 
                   Sajóhídvég: 1129 fő 
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6. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
 Határidő: 2014. február  
 Felelős: polgármester 
  a végrehajtásért: jegyző 

 
 

Köröm, 2015. február 5. 
 
 
 Tóth Tibor s. k. 
  polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2015. február 26-i ülésére 

 
4. napirendi ponthoz 

 
……./2015. 
 

Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás  
módosítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján Berzék és Sajóhídvég községek 
önkormányzatai 2013. január 1. napjától közös hivatalt hoztak létre. 
A kormánymegbízott a BO/13/703-2/2013. számú döntésével 2013. április 1. napjával a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó településekként a miskolci járáson belüli Köröm és Sajóhídvég, 
Berzék településeket jelölte ki.  
 
A 2014. évi önkormányzati választásokat követően a már kialakult közös hivatali struktúrától egyik 
település önkormányzata sem kívánt eltérni, a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. január 
1-től változatlan formában működik tovább. 
 
A 2013. januárban kötött megállapodás 2013. áprilisában (Köröm község kijelölése miatt) módosításra 
került. Az eltelt időszak alatt azonban megváltozott a finanszírozás rendje, illetve személyi változások is 
történtek, mely indokolttá tette a megállapodás felülvizsgálatát és annak módosítását. 
 
A módosítás az alábbiakat érinti: 
 

1. A megállapodás 4. pontja hatályát veszti (Berzék-Sajóhídvég közötti, majd a Berzék-
Sajóhídvég-Köröm közötti megállapodásból eredő kettősség megszűnt.)  

2. A megállapodás 4/A. pontja 4. pontra változik, egyértelműen rögzítésre kerül a közös hivatal 
működési bevételeinek és kiadásainak elszámolására vonatkozó lakosságszám (mindig a 
tárgyévet megelőző év január 1-jei létszám), így a százalékos megosztásnak nincs értelme 
(rugalmasan igazodik az aktuális lakosságszámhoz). 

3. Az 5.2. pontban áthúzott szövegrész a 2013. januári és áprilisi megállapodások szerinti 
elszámolásokra vonatkozott, hatályát veszti. 

4. Az 5.3., 5.4. pontok egyértelműen tartalmazzák, hogy a társult önkormányzatok saját 
költségvetésükben tervezik meg a kirendeltségek működésével kapcsolatos kiadásokat. A 
székhely hivatal működési kiadásai ugyan a közös önkormányzati hivatal költségvetésében 
szerepelnek, de az nem terheli a társult településeket. 

5. A 6. és 6.1. pontok helyébe új rendelkezések lépnek, mivel a közös önkormányzati hivatal 
működéséhez a társult településeknek nem kell hozzájárulást fizetni (a támogatási összegre a 
székhely település jogosult). Amennyiben a támogatás nem fedezné a megállapodás szerinti 
kiadásokat, a 6. pont tartalmazza a hozzájárulás megfizetésének módját.  

6. A 6.1. pont szabályozza azt, hogy ha több a támogatás összege, mint a megállapodás 5.2 
pontjában rögzített kiadás, a különbözet elszámolását és társult település részére történő 
visszafizetését miként kell teljesíteni. 
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7. A 7. pontban rögzítésre kerül a – 2014. márciusában már kialakult – létszám, mely összesen 13 
fő az alábbiak szerint: 

- Sajóhídvég (székhely) hivatala: 5 fő köztisztviselő (4 fő ügyintéző, 1 fő jegyző) 
- Berzék (kirendeltség) 4 fő köztisztviselő (4 fő ügyintéző) 
- Köröm (kirendeltség) 4 fő köztisztviselő (3 fő ügyintéző, 1 fő aljegyző) 

Köröm község polgármesterének kezdeményezésére a jegyző csak Sajóhídvég és Berzék 
településeken látja el feladatát, míg az aljegyző csak Köröm községben végez munkát – kivéve 
a jegyző helyettesítési jogkörében. A módosítások kizárólag ezekre irányulnak. 
 

8. A megállapodás egyéb pontjai változatlanok maradnak. 
 
A megállapodásban áthúzással került megjelölésre a hatályon kívül helyezendő rész, illetve sárga 
színnel kihúzva a módosított szöveg. 
 
Fentiek alapján javaslom a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás módosítását és a döntéstervezet elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (II.26.) határozata 
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) létrehozásáról szóló megállapodást a következők szerint módosítja: 

9. A Megállapodás 4. pontja hatályát veszti. A 4/A. pont számozása 4. pontra változik és az 
alábbiak szerint módosul: 
„A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a közös hivatal működési kiadásainak és 
bevételeinek elszámolásánál a tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszám az irányadó. 
 

10. A megállapodás 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„ A közös önkormányzati Hivatal finanszírozása Magyarország központi költségvetéséről szóló 
hatályos törvény mellékletében foglalt „Önkormányzati hivatal működésének támogatása” cím 
alatt található fajlagos összeg és a kiegészítő szabályok rendelkezései alapján történik, melyre 
a székhely település jogosult.” 
 

11. A Megállapodás 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul, az 5.2.1. pont hatályát veszti: 
„A közös önkormányzati hivatal költségvetése fedezi a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal székhelyén és a Kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők, valamint a jegyző és 
aljegyző személyi juttatásait és járulékait, valamint a munkába járással, kiküldetéssel 
kapcsolatos költségeket, illetve a közös önkormányzati hivatal szakmai működéséhez 
kapcsolódó egyéb dologi kiadásokat, mint például szoftver díjak, pénzügyi szolgáltatások díja, 
stb. 
 

12. A Megállapodás az alábbi 5.4. ponttal egészül ki: 
„A közös önkormányzati hivatal kirendeltségein felmerülő, működéssel összefüggő kiadásokat 
(pl. papír, írószer, irodaszer, nyomtatvány, fénymásolók, nyomtatók működtetése, stb.) az adott 
települési önkormányzat viseli.” 
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13. A Megállapodás 6. és 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„6. A társult önkormányzatok a közös önkormányzati hivatal működéséhez hozzájárulást abban 
az esetben fizetnek, ha – az elismert hivatali létszám alapján kiszámított – önkormányzati 
hivatal működésének támogatása nem fedezi az 5.2. pontban meghatározott kiadásokat. Ebben 
az esetben a hozzájárulás mértéke a 4. pontban meghatározott lakosságszám szerint kerül 
meghatározásra, melyet a társult önkormányzatok a tárgyévet követő év március 31-ig fizetnek 
meg a székhely település által készített tételes elszámolás alapján. 
 
6.1. Amennyiben a közös önkormányzati hivatal működéséhez biztosított támogatás összege 

magasabb, mint az 5.2. pontban foglalt költségek, úgy – havi bontásban készített kimutatás 
alapján – a székhely település negyedévente elszámolást készít, mellyel egyidejűleg 
intézkedik a különbözet társult települések számára történő átutalásáról. A negyedéves 
elszámolást a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell elkészíteni. A különbözet 
elszámolásánál irányadó a 4. pontban rögzített lakosságszám.” 

 
14. A Megállapodás 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Megállapodó felek rögzítik, hogy a közös önkormányzati hivatal létszáma 13 fő. A jegyző 
helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására – tekintettel az Mötv. 82. § 
(1) bekezdésére – a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat 
polgármestere aljegyzőt nevez ki.” 
 

15. A Megállpodás 7.2. és 7.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„7.2. A jegyző hétfői és szerdai napokon a székhely Sajóhídvég település hivatalában, keddi és 

csütörtöki napokon a berzéki kirendeltség hivatalában, páros hét pénteki napján 
Sajóhídvég, páratlan hét pénteki napján Berzék községben látja el feladatait. 

15.3. Az aljegyző hétfőtől péntekig a körömi kirendeltség hivatalában látja el feladatait.” 
 

16. A Képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt módosított megállapodást a határozat 1. 
melléklete szerint elfogadja. 

 
       Felelős: jegyző 
       Határidő: azonnal 
 
Köröm, 2015. február 5. 

 
 
 

  Tóth Tibor 
  polgármester 
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1. melléklet 
 

Megállapodás 
Közös Önkormányzati hivatal létrehozásáról 

 
 

„Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3576. Sajóhídvég, Rákóczi Ferenc u. 37. 
képviseli: Takács Győző polgármester), Berzék Község Önkormányzat Képviselőtestülete (3575. 
Berzék, Petőfi Sándor u. 42.. képviseli: Farkas László polgármester)és Köröm Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (3577. Köröm, Rákóczi Ferenc u. 11. képviseli: Tóth Tibor polgármester)  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 42.§ 2. 
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Mötv. 85.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására közös önkormányzati 
hivatalt hoznak létre és tartanak fenn 2013. január 1. napjától az alábbi feltételek szerint:” 

 
1.  A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése: Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
     A Közös önkormányzati hivatal székhelye: 3576 Sajóhídvég, Rákóczi Ferenc u. 37. 
 
2. A közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok megnevezése: 
    2.1. Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3576 Sajóhídvég, Rákóczi Ferenc u. 37. 
    2.2. Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3575 Berzék, Petőfi Sándor u. 42. 
    2.3. Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi Ferenc u. 11. 
 
3. A képviselő-testületek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától Berzék községben, 3575 
Berzék, Petőfi Sándor u. 42. szám alatt állandó jelleggel működő kirendeltséget hoznak létre 
„Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Berzéki Kirendeltsége” elnevezéssel, Berzék települést 
érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése céljából. A közös önkormányzati 
hivatal feladatai a jegyző vezetésével a székhelyen és kirendeltségen kerülnek ellátásra. 
A képviselő-testületek megállapodnak, hogy 2013. április 1. napjától Köröm községben, 3577 Köröm, 
Rákóczi Ferenc  u. 11. szám alatt állandó jelleggel működő kirendeltséget hoznak létre „Sajóhídvégi 
Közös Önkormányzati Hivatal Körömi Kirendeltsége” elnevezéssel, Köröm települést érintő hatósági, 
önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése céljából. A közös önkormányzati hivatal feladatai 
a jegyző vezetésével a székhelyen és kirendeltségen kerülnek ellátásra. 
 
4. A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a közös hivatal kialakításánál a 2012. január 1-jei 
lakosságszámot veszik figyelembe 2013. március 31-ig, mely a 2013 évi elszámolás alapját képezi majd 
az alábbi arányszámokkal: 
a) Sajóhídvég község: 52 % 
b) Berzék község 48 %. 
Az ezt követő években a lakosságszám arányokat évente aktualizálják és az elszámolás alapjának a 
tárgyév január 1-jei lakosságszám arányokat tekintik. 
 
4/A. A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal BO/13/703-2/2013. számú kijelölő döntésének megfelelően a közös hivatal működési 
kiadásainak és bevételeinek elszámolásánál a tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszám az 
irányadó.2013. április 1. napjától az alábbi lakosságszámot veszik figyelembe, mely a 2013. évi 
elszámolás alapját képezi majd: 
a) Sajóhídvég község (1122 fő): 31 % 
b) Berzék község (1004 fő): 28 % 
c) Köröm község (1448 fő) 41 %. 
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5. A közös önkormányzati hivatal finanszírozása a Magyarország központi költségvetéséről szóló 
hatályos törvény mellékletében foglalt „Önkormányzati hivatal működésének támogatása” cím alatt 
található fajlagos összeg és a kiegészítő szabályok rendelkezései alapján történik, melyre a székhely 
település jogosult. 
 
5.1. A közös önkormányzati hivatal költségvetését a társult önkormányzatok képviselő-testületei külön-

külön megtartásra kerülő ülésen fogadják el. Amennyiben a költségvetést valamelyik képviselő-
testület nem fogadja el, és a képviselő-testületek között egyezség nem jön létre, a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülés keretében tárgyalják és fogadják el a közös 
hivatal költségvetését. A közös önkormányzati hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti 
Sajóhídvég Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. 

5.2. A közös önkormányzati hivatal költségvetése fedezi a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelyén és a Kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők, valamint a jegyző és aljegyző 
köztisztviselőinek személyi juttatásait és járulékait, valamint a munkába járással, kiküldetéssel 
kapcsolatos költségeket, illetve a közös önkormányzati hivatal szakmai működéséhez kapcsolódó 
egyéb dologi kiadásokat, mint például szoftver díjak, pénzügyi szolgáltatások díja, stb. A közös 
önkormányzati hivatal szakmai működéséhez kapcsolódó egyéb dologi kiadásokat, mint például 
szoftver díja, papír, írószer, irodaszer, szakmai anyag stb. Berzék és Sajóhídvég Községek 
Önkormányzatai viselik a 4. pontban rögzített százalékok arányában. Köröm Község 
Önkormányzata saját költségvetése terhére viseli a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
Körömi Kirendeltsége hivatalával kapcsolatos összes dologi kiadást az 5.2.1. pont kivételével.” 

         5.2.1. Megállapodó felek rögzítik, hogy a közös önkormányzati hivatalnál felmerülő pénzügyi 
szolgáltatási kiadásokat a 4/A. pontban rögzítettek szerint félévente (június 30. és december 31. 
napjáig) számolják el. 

5.3.  A közös önkormányzati hivatal működési helyén (székhely és kirendeltségek) felmerülő közüzemi 
díjak (fűtés, világítás, postaköltségek, telefon, fax, Internet, tisztítószer) nem tartoznak a közös 
önkormányzati hivatal költségvetésébe, a közüzemi szolgáltatási díjakat az adott települési 
önkormányzat viseli. 

5.4.  A közös önkormányzati hivatal kirendeltségein felmerülő, működéssel összefüggő kiadásokat (pl. 
papír, írószer, irodaszer, nyomtatvány, fénymásolók, nyomtatók működtetése, stb.) az adott 
települési önkormányzat viseli. 

 
6. A társult önkormányzatok a közös önkormányzati hivatal működéséhez hozzájárulást abban az 
esetben fizetnek, ha – az elismert hivatali létszám alapján kiszámított – önkormányzati hivatal 
működésének támogatása nem fedezi az 5.2. pontban meghatározott kiadásokat. Ebben az esetben a 
hozzájárulás mértéke a 4. pontban meghatározott lakosságszám szerint kerül meghatározásra, melyet 
a társult önkormányzatok a tárgyévet követő év március 31-ig fizetnek meg a székhely település által 
készített tételes elszámolás alapján. 
 
6.1. Amennyiben a közös önkormányzati hivatal működéséhez biztosított támogatás összege 
magasabb, mint az 5.2. pontban foglalt költségek, úgy – havi bontásban készített kimutatás alapján – a 
székhely település negyedévente elszámolást készít, mellyel egyidejűleg intézkedik a különbözet társult 
települések számára történő átutalásáról. A negyedéves elszámolást a negyedévet követő hónap 20. 
napjáig kell elkészíteni. A különbözet elszámolásánál irányadó a 4. pontban rögzített lakosságszám. 
6. A közös önkormányzati hivatal fenntartásának a költségeihez az érdekelt képviselő-testületek a 
településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá, amennyiben a központi költségvetés a 
feladatfinanszírozás keretében nem vagy nem teljes mértékben finanszírozza azt. Az önkormányzati 
hozzájárulás összege: a közös önkormányzati hivatal éves működési költsége és közös önkormányzati 
hivatal működéséhez biztosított támogatás éves összegének a különbözete, melyet a társult 
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települések a 4. pontban meghatározott arányszámok figyelembevételével fizetnek meg. A 
hozzájárulást az érintett önkormányzatok a közös önkormányzati hivatal számlájára utalják át, négy 
részletben, a negyedéveket követő hónap 10. napjáig. 
6.1. A közös önkormányzati hivatal 5.2. pontjában meghatározott kiadásait a kirendeltségek székhelye 

szerinti önkormányzatok utólag, havi elszámolás alapján, minden hónap 20. napjáig fizetik meg a 
székhely szerinti Sajóhídvég Község Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. 

 
7. Megállapodó felek rögzítik, hogy a közös önkormányzati hivatal 2013. április 1-jei létszáma 13 fő, 
melyet 2013. június 1. napjáig 12 főre kell csökkenteni. A jegyző helyettesítésére, a jegyző által 
meghatározott feladatok ellátására – tekintettel az Mötv. 82. § (1) bekezdésére – a közös 
önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármestere aljegyzőt nevez ki. 
7.1. A jegyző a köztisztviselők munkáját úgy szervezi meg, hogy az önkormányzati és államigazgatási 

feladatok ellátása mindhárom településen biztosítva legyen. 
7.2. A jegyző hétfői és szerdai napokon a székhely Sajóhídvég település hivatalában, keddi és 

csütörtöki napokon a berzéki kirendeltség hivatalában, pénteki napokon a körömi kirendeltség 
hivatalában páros hét pénteki napján Sajóhídvég, páratlan hét pénteki napján Berzék községben 
látja el feladatait. 

7.3.  Az aljegyző hétfőtől péntekig a körömi kirendeltség hivatalában, csütörtöki napokon a sajóhídvégi 
hivatalban, péntekenként a berzéki kirendeltség hivatalában látja el feladatait. 

 
8. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2.§ (1) bekezdés ib) pontja értelmében a közös 
önkormányzati hivatal irányító szerve és annak vezetője a közös önkormányzati hivatal székhelye 
szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete és annak polgármestere. 
 
9. A közös önkormányzati hivatal szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat a jegyző készíti el, 
az a megállapodó felek képviselő-testületi határozatban jóváhagyott egyetértésével válik hatályossá. 
A Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
fogadja el és hagyja jóvá, Berzék Község Önkormányzat és Köröm Község Önkormányzat Képviselő-
testülete előzetes írásbeli véleményének kikérésével. 

 
10. A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására, megszüntetésére a Mötv. 85. § (3) bekezdésében 
foglaltak vonatkoznak.  
 
11. Más településeknek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozása csak a 10. pontban 
meghatározott eseménykor és az ott meghatározott határidőn belül, a szerződő felekkel történt közös 
megállapodás megkötésével lehetséges. 
 
12. A megállapodás módosítását kezdeményezheti bármely társult önkormányzat polgármestere. A 
megállapodás módosításához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel 
elfogadott határozata szükséges. 
 
13. A közös önkormányzati hivatal közérdekű adatai – a nyilvánosság biztosítása érdekében – 
valamennyi társult önkormányzat hirdetőtábláján közzétételre kerülnek. 

 
14. A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzői kinevezéshez/(megbízásához) és 
felmentéséhez Sajóhídvég, Berzék és Köröm települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, 
többségi döntése szükséges. 

 
15. A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat Sajóhídvég Község Önkormányzat Polgármestere 
gyakorolja.  
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16. A jegyző a közös önkormányzati hivatal működéséről és gazdálkodásáról évente beszámol a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei előtt. 
 
17. A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, valamint az aljegyző tekintetében a 
munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja azzal a megkötéssel, hogy a munkáltatói döntéseket (jutalom, 
bérmegállapítás, bérfejlesztés, kinevezés, felmentés, fegyelmi, stb.) Sajóhídvég Község Önkormányzat, 
Berzék Község Önkormányzat és Köröm Község Önkormányzat Polgármestereinek jóváhagyó 
egyetértésével köteles meghozni. 
 
18. A jegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és a szükséges 
tájékoztatást megadni. A jegyző évente beszámol mindhárom képviselő testületnek a közös 
önkormányzati hivatal munkájáról. 
 
19. A módosított  megállapodás 2015. január 1. napjától hatályos. 
 
 
 
Berzék, 2015.                 Köröm, 2015.                         Sajóhídvég, 2015. 
 
 
 
Farkas László                                 Tóth Tibor                                                Török Gergely 
polgármester                                   polgármester                                            polgármester 
 
Jelen módosított megállapodást 
Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ………….. számú minősített többséggel hozott 
határozatával, 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …………….. számú minősített többséggel hozott 
határozatával,  
Sajóhídvég Község Önkormányzata a ……………….. számú minősített többséggel hozott határozatával 
fogadta el. 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2015. február 26-án megtartandó ülésére 

 
5. napirendi ponthoz 

 
……./2015. 
 
 

Szociális ellátásokról rendeletalkotás 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
módosítása 2015. március 1. napjától bevezeti a települési támogatást, mint új szociális ellátást. Az Szt. 
45. § szerint: 
„(1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 
kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást 
nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 
részére, 
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, 
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 
(2) Más jogszabály alkalmazásában az (1) bekezdés a) pontja szerinti célra nyújtott települési 
támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. 
(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési 
támogatást köteles nyújtani. 
(4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik 
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 
jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a 
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 
fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a 
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek 
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. 
(5) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, 
gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a 
gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható. 
(6) Ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat nem állapodik meg ettől eltérően, a 
fővárosban a hajléktalanok számára nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása a fővárosi 
önkormányzat feladata. 
(7) A települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás – ide 
nem értve az (1) bekezdés d) pontja szerinti célra nyújtott támogatást – havi összegét úgy kell 
szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.” 
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Az Szt. felhatalmazást ad az önkormányzatoknak, hogy 2015. február 28-ig  rendeletben szabályozzák 
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályait. E rendelkezést figyelembe véve a hatáskört célszerű a polgármesterre 
átruházni, melyet a rendelettervezet is tartalmaz. 
 
Köröm Község Önkormányzat 2013-ben alkotta meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendeletét. Az új ellátási forma beépítése, az időközben történt egyéb törvényi 
módosítások miatt célszerű egy új önkormányzati rendelet megalkotása. 
 
 
A települési támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, melynek 
mintája az előterjesztés részét képezi. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a melléklet rendelettervezetet megvitatni és elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
Köröm, 2015. február 23. 
 
 
   Tóth Tibor 
 polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól 

  
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el: 
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I.       FEJEZET  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
  

1.      A rendelet hatálya 
  

  
1.§ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Köröm község közigazgatási területén érvényes lakó- 
illetve tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)  3. § (1) – (3) bekezdésében megjelölt 
személyekre.  

(2) A rendelet tárgyi hatálya az Szt., a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban Korm. r.) által nem szabályozott kérdésekre terjed ki.  

  
2.§ (1) A rendelet alkalmazásában, a szociális igazgatásban alkalmazott fogalmakat – jövedelem, 
vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, házastárs, tartásra köteles és képes személy, 
szociális intézmény, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedülálló, hajléktalan 
stb. – az Szt. 4. §-a tartalmazza. 
(2) E rendeletet az Szt.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. 
rendelettel, továbbá az egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól 
szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési 
díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni. 

 

2. Eljárási szabályok 
  

3.§ (1) A települési támogatás iránti kérelmeket a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  Körömi 
Kirendeltsége (a továbbiakban csak Hivatal) által erre a célra rendszeresített formanyomtatványán 
kell benyújtani. A települési támogatás hivatalból is megállapítható. 
(2) A kérelemhez csatolni kell az Szt.-ben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban és az e 
rendeletben meghatározott feltételeket hitelt érdemlően igazoló iratokat. Amennyiben a kérelmező a 
kért iratokat az eljáráshoz felszólítás ellenére sem bocsátja rendelkezésre, a kérelmet el kell 
utasítani, kivéve, ha az eljárás hivatalból folytatható. 
(3) A kérelemhez minden olyan iratot, dokumentumot mellékelni kell, amely a jogosultság 
bizonyítására alkalmas. Az eredeti dokumentumokról a Hivatal – csak a kérelem elbírálásánál, 
dokumentálásánál felhasználható – másolatot készíthet az eredeti dokumentum egyidejű 
visszaszolgáltatásával.  
(4) Jövedelem igazolására nyilatkozat csak rendkívüli esetben és akkor fogadható el, ha a 
kérelmező alkalmi munkából él, vagy a települési támogatásra okot adó rendkívüli esemény ezt 
indokolttá teszi. Ebben az esetben a kérelmező utólag is kötelezhető az iratok benyújtására.  
(5) Adathiányosan előterjesztett kérelem esetén 8 napon belül a kérelmezőt – határidő 
megjelölésével- hiánypótlásra kell felhívni. 
(6) A kérelmező vagyoni-, szociális-, lakáskörülményeinek, egészségi állapotának tisztázása 
érdekében helyszíni szemle tartható és környezettanulmány készítése rendelhető el. Nem kell 
környezettanulmányt készíteni az igénylőnél, ha életkörülményeit az önkormányzat már egy éven 
belül bármely ügyben vizsgálta, és nem feltételez azokban lényeges változást. 
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(7) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat nyilvántartásaiban 
fellelhetőek. 
(8) A megállapított ellátások kifizetésének rendje:  
a) a havi rendszerességgel folyósított ellátásokat a Hivatal készpénzben a házipénztárból nyújtja a 
jogosultnak minden hónap 5. napjáig.  
b) Ha a támogatás térítési díj vagy egyéb kötelezettség fedezetéül szolgál, akkor az közvetlenül  is 
kifizethető  az arra jogosult részére, ahol a kötelezettség fennáll.  
c) Rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén is a kifizetés a házipénztárból 
történik. Természetbeni támogatás esetén az átvehető a határozatban megjelölt helyen és módon.  
(9) Jogosulatlanul igénybe vett ellátásra vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a tartalmazza.  
(10) A megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult a támogatás felvételétől 
számított 30 napon belül elszámoltatható.  

  
3. Hatáskör átruházás szabályai 

  
4.§ Jelen rendeletben szabályozott települési támogatások esetében a képviselő-testület hatáskörét 
átruházza a polgármesterre. 

 
II. FEJEZET  

TÁMOGATÁSI FORMÁK  
  

4. A Települési támogatás formái 
  

5. § (1) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, továbbá 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személynek adható.  
(2) Települési támogatásként a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez való 
hozzájárulás állapítható meg egy éves időtartamra, egy összegben, annak a személynek, akinek a 
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át, és a kérelmező által életvitelszerűen használt 
épület fő rendeltetés szerinti jellege lakóház, és vagyona nincs. 
(3) A támogatás havi összege egységesen jogosultanként havi 5.000 Ft. 
 
(4) Az 5.§ (2) bekezdés szerinti támogatás lakóingatlanonként  csak egy fő részére állapítható meg 
függetlenül az ingatlanban élő háztartások és családok számától,  a kérelem benyújtása hónapjának 
első napjától egy év időtartamra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára.  

  
(5) Évente egy alkalommal hivatalból települési támogatás adható a lakhatással kapcsolatos állandó 
kiadások mérséklésére december hónapban a körömi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező a 65. életévét tárgyév december 31-ig betöltő időskorú személy részére. A támogatás 
összege egységesen 5.000,-Ft/fő. 
(6) Negyedévente kérelemre a kötelező szilárdhulladék közszolgáltatási díj terheinek mérséklésére 
települési támogatás adható annak a 65. életévét betöltött körömi állandó lakóhellyel rendelkező 
lakosnak akinek a jövedelme nem haladja meg egyedül állóként a nyugdíjminimum 500%-át 
családban élőként a nyugdíjminimum 400%-át. 
   A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen érvényes hulladékszállítási   
közszolgáltatási szerződéssel   és a szolgáltatás díját szolgáltatónak maradéktalanul megfizesse, 
valamint elmaradt díjtartozása  ne legyen. 
  A támogatást kizárólag  negyedévente (amely a naptári év első napjától számolandó), a 
szolgáltatási díj megfizetése után a befizetést igazoló bizonylat bemutatásával legkésőbb a 
negyedévet követő hónap 20.napjáig (ha ez munkaszüneti nap akkor az azt követő első 
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munkanapig) lehet igényelni. Ezen határnapot követően beadott kérelmeket adott negyedévre 
vonatkozóan el kell utasítani. 
  A támogatás mértéke egységesen a 60 literes gyűjtőedény mindenkori negyedéves áfával növelt 
ürítési díjának 50%-a. 
   A kedvezményt a jogosultságot elérő kor betöltését követő hónaptól lehet figyelembe venni. Egy 
ingatlanon és lakcímen csak egy személynek nyújtható ez a  támogatás. 
 
  
6.§ (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül annak a 
személynek, aki önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd a 
az 1993. évi III. törvény rendkívüli települési támogatásra vonatkozó rendelkezései szerint. 
A támogatás mértéke: 
e) elhunyt hozzátartozója- számlával igazolt - temetési költségeit viselte 

jogosult kérelmezőnként egységesen 15.000,-Ft 
f) elemi kár következtében lakhatása veszélybe került 

maximum alkalmanként vagy havonta 30.000,- Ft 
g) beiskolázás költségeinek mérséklése 
Évente egy alkalommal kérelemre szeptember 1. és november 10. között a beiskolázás költségeinek 
mérsékléséhez ha a kérelmező gyermeke nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre,  
és a kérelmező  gyermeke általános vagy középiskolai nappali tanulmányokat folytat  és a 
gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. 
A támogatás összege egységesen gyermekenként 5.000,-Ft/fő. 
h) egyéb a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetekben maximum alkalmanként vagy 

havonta 10.000,-Ft 

(2)    Rendkívüli települési támogatás maximum három hónap időtartamra havi    rendszerességgel is 
adható. 
     (3)      Indokolt esetben a támogatásban részesített személyt kötelezni lehet a települési 

támogatás felhasználásáról történő elszámolásra. Ez esetben a határozatban a felhasználás célját, 
és a felhasználásról történő elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni. 
(4) A települési támogatás és rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elbírálásakor, 
amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni, hogy a kérelmező a részére 
megállapított támogatást nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre  
fordítaná,  
a jegyző kérésére a Családsegítő Szolgálat haladéktalanul környezettanulmány készít. Az így 
elkészült környezettanulmánynak egyértelmű javaslatot kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a 
támogatást indokoltnak tartja-e és azt pénzben vagy természetben javasolja megállapítani. A 
kérelem elbírálását tartalmazó határozatot a környezettanulmányban leírtakra tekintettel kell 
meghozni. A természetben megállapított települési támogatás kérelmező részére történő 
beszerzése, átadása Családsegítő Szolgálat feladata. A hivatal ezen ügyekben köteles tevékenyen 
együttműködni a Családsegítő Szolgálattal és a határozatban foglaltak végrehajtását segíteni. 
(5) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli 
települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az 
eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát, és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési 
számlát a Vhr. 32.§ (2) bekezdésében foglalt adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza 
kell adni.  
 (6) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 
önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.  



5. sz.melléklet 

55 
 

(7) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege alkalmanként 1.000 Ft-nál nem lehet 
kevesebb, és egyidejűleg egy családban csak egy fő részére adható. 
 
  

  
 

III.    FEJEZET 
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

  
5. Étkeztetés 

7.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 
 a) koruk,  
 b) egészségügyi állapotuk,  
 c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
            d) szenvedélybetegségük, vagy 
 e) hajléktalanságuk  
miatt. 
  
(2) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 65. életévét. 
  
(3) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos igazolja, hogy a 
betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, 
azaz pl.: erősen legyengült, fekvő beteg, stb. Vagy munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, 
vagy aki legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett. 
 
  
(4) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség vagy szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki 
szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a 
betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, 
azaz pl.: testi fogyatékossága, értelmi fogyatékosság, szenvedélybetegség, pszichiátriai állapot.  
  
  
(5) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy nyilatkozatában 
tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a hajléktalan 
étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét. 
  
  
8.§ (1) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell megállapítani, amit évente felül kell vizsgálni. A 
Képviselő-testület külön rendeletében határozza meg a fizetendő térítési díjakat, a kedvezmények 
mértékét.  
  
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatás személyi 
térítési díjának megállapításánál az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe 
venni.  
  
 (3) Azonnali intézkedést igénylő esetben a polgármester külön eljárás nélkül nyújt ellátást a  
rászorulónak, ha annak élete, testi épsége veszélyeztetve van.  
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9.§ (1) Az Önkormányzat az étkeztetési feladatát az Önkormányzat által működtetett konyha 
bevonásával látja el. Az Önkormányzat az étkeztetést:  
           a) A konyhán igénybe vehető étkezéssel, (helyben fogyasztással, vagy étel elvitellel), valamint 
 b) az étel házhoz szállításával biztosítja. 
  
(2) Az étkeztetés nyújtás konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell rendelkezni. 
 
 

6. Házi segítségnyújtás 
 
10. § (1) A szociális alapszolgáltatást a helyi önkormányzat a Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társulással kötött  megállapodás alapján látja el a településen. 
(2) A szolgáltatást Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított és a társulás által 
közösen fenntartott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – 
Módszertani Központ (székhelye: 3530 Miskolc, Arany János utca 37.) útján látja el.  
(3) A házi segítségnyújtás térítési díj mentes a település ellátottjai számára. 
 

7. Családsegítés 
 
11. § Az Szt. 64. §-ában meghatározott feladatokat az önkormányzat Bőcs Község 
Önkormányzatával kötött megállapodás értelmében a Bőcsi Családsegítő Központon keresztül 
biztosítja. A családsegítés térítési díj mentes a település ellátottjai számára. 
 
 
 

IV. FEJEZET  
8.  Záró rendelkezések 

  
    12.§  (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.  
  
(2) Hatályát veszti Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.31.) 
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 
 
 
               Tóth Tibor                Sinai Bertalanné  
              polgármester            jegyző 
  
1. melléklet a …./2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez  
  

KÉRELEM 
települési támogatás megállapításához 

  
Kérelmező neve: ......................................................................................................................... 
Kérelmező születési neve: ...........................................................................................................  
Anyja neve: ................................................................................................................................. 
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................................ 
Lakóhely: .................................................................................................................................... 
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................... 
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Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/ tartózkodási helyemen élek. (megfelelő rész 
aláhúzandó)  
  
TAJ: ........................................................................................ 
  
Családi állapota: (megfelelő rész aláhúzandó)  
egyedülálló 
házastársával/élettársával él együtt 
házastársától külön él 
elvált 
özvegy 
  
Kérelem indoka:  
  
(A megfelelő rész aláhúzandó; A kérelemben csak egyfajta települési forma választható!) 
A települési támogatás megállapítását az alábbiak miatt kérem:  
a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 
b) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet miatt, különösen 
ba) elhunyt hozzátartozó - számlával igazolt - temetési költségeinek viselése 
bb) elemi kár enyhítése 
bc) beiskolázás kiadásainak mérsékléséhez 
bd) egyéb rendkívüli élethelyzet miatt 
c) támogatás hulladékszállítási díj mérsékléséhez   
  
A körülmények részletes leírása 
……………………………........………………………………………………………………. 
……………………………………………………….………………………………………… 
…………………………………………….…………….……………………………………… 
………………………………………………………………………………………..................…………..............
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................. 
  
Elhunyt személy temetési költségeinek viselése esetén:  
  
Az eltemetett hozzátartozó neve: ………………………………………………………..  
Rokoni kapcsolat: ……………………………………………………………………….  
A haláleset ideje:………………………………………………………………………..  
A temetés költségei: ……………………………………………………………………  
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A kérelem benyújtásának időpontjában az települési támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

  
  
Név    Szül.idő   Rokoni kapcsolat  Foglalkozás  Jövedelem  
  

Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok 
        
        
        
        
        

  
Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok 

        
        
        
        
        

  
  
 
  

  
A jövedelmek 
típusai 

Kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 
közös 
háztartásban 
élő házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmező családjában élő egyéb 
rokon jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre 
irányuló egyéb 
jogviszonyból 
származó jövedelem 
és táppénz 

            

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból 
származó jövedelem 

            

3. Rendszeres 
pénzbeli ellátás (FHT, 
RSZS, ápolási díj, 
stb.) 

            

3. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak 
értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából 
származó jövedelem 
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4. Nyugellátás, 
baleseti nyugellátás, 
egyéb nyugdíjszerű 
ellátások 

            

5. A gyermek 
ellátásához és 
gondozásához 
kapcsolódó 
támogatások (GYES, 
GYED, GYET, családi 
pótlék, gyermektartás 
díj, stb.) 

            

6. Munkaügyi szervek 
által folyósított 
rendszeres pénzbeli 
ellátás 

            

7. Föld és 
bérbeadásából 
származó jövedelem 

            

8. Egyéb (pl.: 
ösztöndíj) 

            

9. Összes jövedelem             
  

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). _____________________ Ft/hó. 

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek 
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 
  
  
  
  

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - 
ellenőrizheti. 
  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
  
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
  

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 
összegben visszaköveteli. 
  
 Köröm, 20 év hó nap 
  
  
  
  
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása 
bejegyzett élettársa aláírása 
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Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó 
döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt 
áthúzással törölni!) 

Köröm , 20 _____ év __________________ hó _____ nap 

kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása 
bejegyzett élettársa aláírása 

 
 

Indoklás 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

a települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól  szóló 

…/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletéhez 
 

 
 
A rendelet megalkotását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  
(továbbiakban: Szt.) 2015.március  1. napjától hatályba lépő módosítása tette indokolttá. 
 
A rendelettervezet – összhangban az Szt. rendelkezéseivel – tartalmazza a hatásköri szabályokat, az 
eljárási rendelkezéseket. Meghatározza továbbá  a települési támogatás megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait 
 
 
 
Köröm, 2015. február 21. 

 
 
 
 
 Sinai Bertalanné 
      jegyző 
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Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 
I. Várható társadalmi hatások 
A képviselő-testület szociális tárgyú rendelete biztosítja az önkormányzat által nyújtott szociális 
ellátások igénybevételét. A helyi lakosság számára jól követhetővé válik az egyes ellátások 
igénylésének, folyósításának szabályai. A rendelettervezet elfogadásával a lakosság vagyoni helyzete 
ugyan nem javul, de a szociálisan rászoruló vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került személyeknek segítséget jelent az egyes ellátások igénylése. 
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A költségvetési törvény 2. melléklete szerint a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatása keretében feladat alapú támogatásban részesül az önkormányzat, mely 
fedezetet nyújt a rendelettervezetben biztosított ellátások kifizetéséhez. 
 
III. Várható környezeti hatások 
A rendelettervezetnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
 
IV. Várható egészségi következmények 
A rendelettervezetnek közvetlen egészségi következménye nincs. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet tervezet többlet adminisztratív terhet nem ró a köztisztviselőkre. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotására a szociális törvény ad felhatalmazást. A rendelet megalkotásának 
elmaradása a kormányhivatal törvényességi felügyeli eljárást vonhatja maga után. 
 
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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ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2015. február 26-i ülésére 

 
6. napirendi ponthoz 

 
………./2015. 
 

Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala 
 

a) Javaslat a szociális feladatok ellátására létrejött intézményfenntartói társulási 
megállapodások megszüntetésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 22 társult településsel 2013. július 1. napjától létrehozta a 
jogi személyisséggel rendelkező Miskolc Környéki Önkormányzati Társulást. Az önkormányzat ezen 
időponttól a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani 
Központ intézményének fenntartói jogát átadta a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásnak. 
 
A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás létrejöttével a korábban – a Miskolc Kistérség Többcélú 
Társuláshoz tartozó települések önkormányzataival – megkötött intézményfenntartói társulási 
megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2013. novemberi ülésén a képviselő-
testület már hozott döntést arról, hogy a házi segítségnyújtás alapszolgáltatatási feladatra kötött 
intézményfenntartói társulási megállapodást megszünteti. 
A 2013-ban meghozott döntés azonban nem tartalmazta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és 
Családsegítés megszüntetését, ezért javaslom az alábbi döntéstervezet elfogadását. A fenti feladatok 
megszüntetéséről szóló javaslat az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 
 
 
 
1. Döntéstervezet 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2015. (II.26.) határozata 
a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására létrejött intézményfenntartói társulási 
megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a szociális feladatok 
ellátására létrejött intézményfenntartói társulási megállapodások megszüntetésére” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás és Családsegítés szociális alapszolgálgatási feladat ellátására megkötött 
intézményfenntartói társulási megállapodás 2013. június 30. napjával közös megegyezéssel 
megszüntetésre kerüljön. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményfenntartói társulási megállapodás 
megszüntető okiratát aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 

b) Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2014. évi önkormányzati választásokat követően a Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési 
Társulást alkotó települések közül Sajóhídvégen változott a polgármester személye, ezért szükséges a 
Társulási Megállapodás bevezető részének módosítása. A határozatban rögzíteni szükséges továbbá, 
hogy a polgármestert akadályoztatása esetén mely képviselő fogja helyettesíteni a Társulási Tanács 
ülésén. 
 
Javaslom, hogy a Társulási Megállapodás bevezető részét a határozattervezet szerint elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
2. Döntéstervezet 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2015. (II.26.) határozata 
a Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 
 
1.Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító 
Fejlesztési Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:  
A bevezető rész „Sajóhídvég Község Önkormányzat, Székhely: 3576. Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37., 
képviselő: Takács Győző” szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: 
„Sajóhídvég Község Önkormányzat 
Székhely: 3576. Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 
Képviselő: Török Gergely”. 
 
2. Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Körömi Agglomeráció 
Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás Társulási Tanácsába delegált polgármestert – akadályoztatása 
esetén –  a mindenkori alpolgármester helyettesíti.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a mindenkori polgármestert, hogy a polgármester és az 
alpolgármester együttes akadályoztatása esetén – írásban adott szabályszerű megbízás útján – 
gondoskodjon a Társulási Tanácsban történő helyettesítéséről. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Köröm, 2015.február 23. 
 

Tóth Tibor 
polgármester 
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1. melléklet 
 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELADATAINAK ELLÁTÁSA 

közös megegyezéssel történő megszüntetése 
 

amely létrejött 
 
egyrészt: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Képviseli: Dr. Kriza Ákos polgármester 
Székhelye:3525 Miskolc Városház tér 8. szám 
Adószám: 15735605-2-05 
Bankszámlaszám: 10700086-42689106-51100005 
mint szerződő fél  
 
másrészt:  
Berzék Község Önkormányzat 
Székhelye: 3575 Berzék, Petőfi S. u. 42. 
Képviselő: Farkas László polgármester 
 
Bőcs Község Önkormányzat 
Székhelye: 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 
Képviselő: S. Nagy László Győző polgármester 
 
Emőd Város Önkormányzat 
Székhelye: 3432 Emőd, Kossuth L. tér 1. 
Képviselő: Lehóczki István polgármester 
 
Kistokaj Község Önkormányzat 
Székhelye: 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. 
Képviselő: Ambrus Gyöngyi polgármester 
 
Köröm Község Önkormányzat 
Székhelye: 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. 
Képviselő: Tóth Tibor polgármester 
 
Mályi Község Önkormányzat 
Székhelye: 3434 Mályi, Széchenyi u. 4. 
Képviselő: Viszokai István polgármester 
 
Muhi Község Önkormányzat 
Székhelye: 3552 Muhi, Rákóczi F. u. 2. 
Képviselő: Czinglerné Tóth Gizella polgármester 
 
Nyékládháza Város Önkormányzat 
Székhelye: 3433 Nyékládháza, Vasút u. 16. 
Képviselő: Urbán Sándorné polgármester 
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Ónod Község Önkormányzat 
Székhelye: 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. 
Képviselő: Tarnóczi József polgármester 
 
Sajóhídvég Község Önkormányzat 
Székhelye: 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 
Képviselő: Takács Győző polgármester 
 
Sajólád Község Önkormányzat 
Székhelye: 3572 Sajólád, Ady E. u. 2. 
Képviselő: Pozbai Zoltán polgármester 
 
Sajópetri Község Önkormányzat 
Székhelye: 3573 Sajópetri, Dózsa Gy. 66. 
Képviselő: Debreczeni Balázs 
mint társult települések (továbbiakban felek) 
 
között alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 
l) Felek rögzítik, hogy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladatok 
ellátására, határozatlan időtartamra és felek illetékességi területére kiterjedően  intézményfenntartói 
társulási megállapodást kötöttek, melyet Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-15/70.187/2005. 
számú határozatával jóváhagyott. 
 
2) Felek az intézményfenntartói társulási megállapodást 2013. június 30. napjával közös 
megegyezéssel megszüntetik. 
 
3) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
4) Ezen szerződés három számozott oldalt tartalmaz. 
 
Jelen szerződés megszüntetést a felek annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Miskolc, 2013. 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
képviseletében 

 
……………………………………. 

Dr. Kriza Ákos 
polgármester 
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Berzék Község Önkormányzata 
képviseletében 

Bőcs Község Önkormányzata 
képviseletében 

 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
Farkas László 
polgármester 

S. Nagy László Győző 
polgármester 

 
Emőd Város Önkormányzata 

képviseletében 
 

Kistokaj Község Önkormányzata 
képviseletében 

 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
Lehóczki István 

polgármester 
Ambrus Gyöngyi 

polgármester 
 
 

Köröm Község Önkormányzata 
képviseletében 

Mályi Község Önkormányzata 
képviseletében 

 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
Tóth Tibor 

polgármester 
Viszokai István 

polgármester 
 

Muhi Község Önkormányzata 
képviseletében 

Nyékládháza Város Önkormányzata 
képviseletében 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Czinglerné Tóth Gizella 
polgármester 

Urbán Sándorné 
polgármester 

 
Ónod Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

Sajóhídvég Község Önkormányzata 
képviseletében 

 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
Tarnóczi József 

polgármester 
Takács Győző 
polgármester 

 
 

Sajólád Község Önkormányzata 
képviseletében 

Sajópetri Község Önkormányzata 
képviseletében 

 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
Polzbai Zoltán 
polgármester 

Debreczeni Balázs 
polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2015. február 26-án megtartandó ülésére 

 
 7. napirendi ponthoz 

 
. 
Együttműködési Megállapodás Módosítása Köröm Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Köröm községben a 2014. október 12-i választásokat követően Köröm Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat néven nemzetiségi önkormányzat alakult. Alakuló ülését 2014. október 22-én tartotta, 
ahol megválasztásra került a nemzetiségi önkormányzat elnöke Rontó Attila.  
Az Önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodás 1. a) é b) pontja törvénysértő mert 
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 
Ez alapján a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya jelezte hogy a 
megállapodás törvénysértő mert a 50%-os költségmegosztást tartalmazott, amelyet a jogszabályok 
nem tesznek lehetővé. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a települési és a nemzetiségi önkormányzat közötti 
módosított együttműködési megállapodást tartalmazó előterjesztést Köröm Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata  soron következő ülésén szintén napirendjére tűzi. 
 
Fentiek alapján elkészült Köröm Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő  módosított 
megállapodást elfogadásra javasolom. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (II.26.) határozata 
Köröm Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodásról 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Köröm Község Önkormányzat és Köröm 
Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást. 
A megállapodás 1. a) és b) pontjai hatályát veszti, helyébe az alábbi 1. a) és b) pont lép: 
 
a) A Helyi Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a 3577 Köröm, Rákóczi 
Ferenc u. 11. sz. alatti önkormányzati ingatlan (Községháza) épületén belül biztosítja a 
feladatellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, 
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havonta, munkaidőben, igény szerint, 16 órában, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségek viselését. 
b) A helyiség, a berendezési és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos 
költségek a Helyi Önkormányzatot terhelik. 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított  
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Köröm, 2015. február 23. 
 
 
   Tóth Tibor 
 polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

Köröm  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. február 26-i ülésére 

 
8. napirendi ponthoz 

 
………../2015. 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló rendelet módosítása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdése (a továbbiakban: 
Kttv.) szabályozza a köztisztviselők részére adható illetménykiegészítés mértékét önkormányzatok 
esetében.  A Képviselő-testület a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletében a középfokú és a 
felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére egységesen 10 %-ban határozta meg az 
illetménykiegészítését 2014. évre vonatkozóan. 
 
A Kttv. hivatkozott szakasz (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
„(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a 
köztisztviselő alapilletményének…….” 
 
A törvény a tárgyévre vonatkozó illetménykiegészítés megállapításáról szól, ezért szükséges a rendelet 
módosítása, mely a 2015. évre megállapítható illetménykiegészítés mértékét határozza meg. 
 
Javaslom, hogy 2015. évben ne változzon a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke, 
maradjon továbbra is egységesen (mind a felsőfokú, mind a középfokú végzettségűeket érintően) 10 %. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete az előterjesztést tárgyalja meg, a rendelet-tervezetet fogadja el. 
 
 
Köröm, 2015. január 15. 
 
                                                                                                                        Tóth Tibor 
                                                                                                                       polgármester                  
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RENDELET-TERVEZET 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2015. (II.27.) önkormányzati rendelete  

 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. (3) – (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
1. § A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 
„(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2015. évben egységesen az alapilletmény 10 %-a.” 
 
2. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 Tóth Tibor                                                                                                       Sinai Bertalanné 
polgármester jegyző 
 
 
 

Indoklás 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…./2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

a  Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
A 2014. évben megállapított illetménykiegészítés december 31-én hatályát vesztette, ezért vált 
szükségessé 2015. januárban a rendelet módosítása, mivel az illetménykiegészítés csak a tárgyévre 
került megállapításra. 
 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete 

 
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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I. Várható társadalmi hatások 
2012. március 1-től a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ad felhatalmazást a 
tárgykörben rendeletalkotásra, mely szerint az illetménykiegészítést csak tárgyévre lehet megállapítani.  
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítése az előző évihez 
képest nem változik, a feladatalapú támogatás fedezetet nyújt a kiadásokra. 
 
III. Várható környezeti hatások 
Nem releváns. 
 
IV. Várható egészségi következmények 
A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
Nem releváns. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseire figyelemmel szükséges a 
rendeleti szintű szabályozás az illetménykiegészítések meghatározásának és egységesítésének 
vonatkozásában. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
Nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt.            
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