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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2015. április 20-án 18.00 órai kezdettel, a 
Köröm Községi Önkormányzat dísztermében, a 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. szám 
alatt megtartott n y í l t üléséről. 

 
Jelen vannak:  Tóth Tibor   Polgármester 
   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:  

Sinai Bertalanné  jegyző 
Soltész Balázs   aljegyző 

 
Meghívott:  Tömösközyné Magyar Ágnes pénzügyi munkatárs 

Torhány Imréné   óvónő 
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 Lakatos Lászlóné és Bertáné Kondás Éva képviselőket jelölte ki.     
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. A képviselők 7 igen szavazattal a javasolt 
napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak szerint elfogadták: 
 
 



Napirendi pontok: 
 

1. Megbízott óvodavezető megbízása 
Előterjesztő: polgármester 
Szóbeli előterjesztés 

 
2. B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály levelére válaszadás 

Előterjesztő: jegyző 
Szóbeli előterjesztés 
 

3. Egyebek  
 
 
 

1. Napirend tárgyalása 
 

Megbízott óvodavezető megbízása 
  

Szóbeli előterjesztés 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a Testületet, hogy az Önkormányzat intézménye, a Körömi Antall József Napközi Otthonos 
Óvoda megbízott vezetője, Tóthné Bukovenszki Ildikó vezetőhelyettes által végzett gazdálkodás nem 
felel meg az elvárásoknak. 
Tóthné vezetése alatt a gyermekek jelentős hányada nem aludt az óvodában. Ez az óvodai dolgozók 
elmondása szerint nem a szülők döntése miatt alakult így, hanem azért, mert az óvónők a szülőket 
rábeszélték, hogy gyermekeiket ebéd után vigyék haza az óvodából. Az óvodai csoportok emiatt a 
délutáni órákban alacsony létszámmal működtek, viszont az óvónők létszámát a vezetőhelyettes nem 
csökkentette, illetve a munkarendjüket nem szervezte át az alacsonyabb gyermeklétszámhoz igazodva. 
Ez a gazdálkodásban veszteséget okozott. A 2014. október elején elkészítendő óvodai statisztikában a 
vezetőhelyettes lejelentette, hogy a 101 óvodás gyermek közül 49 fő 8 órát nem meghaladó 
időtartamban, azaz fél napig tartózkodik az óvodában. Azon gyermekek után, akik az óvodában 8 
óránál kevesebbet tartózkodnak, kevesebb állami finanszírozás jár. A 2014. évi költségvetés 
tervezésekor az állami finanszírozást úgy kalkuláltuk, hogy valamennyi gyermek egész nap az 
óvodában fog tartózkodni. A 2014/2015-ös nevelési év első 4 hónapjára, azaz a 2014. év augusztus-
december hónapokra lejelentett, 49 fő félnapos óvodás gyermeklétszám normatíva visszavonást 
eredményezett. Ez 2,8 MFt körüli összeg elvonását jelentette. 
Az ideiglenes vezető megbízása nem jelenti Tóthné közalkalmazotti munkaviszonyának 
megszüntetését, azaz Tóthné továbbra is az Óvoda alkalmazásában marad. 
A polgármester emlékeztette a Testületet, hogy a Képviselő-testület az 59/2014 (XII.04) határozattal 
döntött az óvodavezetői pályázat kiírásáról. A pályázati feltételek szerint a pályázatokat 2015. július 1-
jéig lehet benyújtani, és azokról a Testület 2015. augusztus 31-ig dönt. 
Javasolta a pályáztatási eljárás végéig, illetve sikertelen pályázat esetén 1 év időtartamra Torhány 
Imrénét megbízni az óvodavezetői feladatok ellátásával. 
Torhányné jelenleg közalkalmazotti munkaviszonyban óvodapedagógusként dolgozik az óvodában. 
A polgármester a következő szóbeli javaslatot tette: 
„Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy dönt, hogy a Körömi Antall József Napközi 
Otthonos Óvoda óvodavezetői feladataival Torhány Imréné Tircs Katalin (szül: Miskolc, 1975. 01. 04. 



an: Dobai Jolán) óvónőt bízza meg 2015. április 21-től a végleges óvodavezető kinevezése napjáig, de 
legkésőbb 2016. április 20-ig. Alapbérét a besorolása szerint 248.600 forintban, vezetői pótlékát 68.200 
forintban 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-testület 
12/2015.(IV.20.) határozata 
a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének megbízására 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy dönt, hogy a Körömi Antall 
József Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői feladataival Torhány Imréné Tircs 
Katalin (szül: Miskolc, 1975. 01. 04. an: Dobai Jolán) óvónőt bízza meg 2015. április 
21-től a végleges óvodavezető kinevezése napjáig, de legkésőbb 2016. április 20-ig. 
Alapbérét a besorolása szerint 248.600 forintban, vezetői pótlékát 68.200 forintban 
állapítja meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Torhány Imréné óvónő 
Megköszönte a Testület bizalmát, és ígéretet tett arra, hogy a legjobb tudása szerint, hatékony 
gazdálkodás mellett igyekszik vezetni az intézményt. 
Rövid tájékoztatást adott a Testületnek arról, hogy óvodavezetőként mik az elképzelései, tervei. 
 
Torhány Imréné óvónő 18.25 perckor elhagyta a termet. 
 
 

 
2. Napirend tárgyalása 

 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály levelére válaszadás 

  
Szóbeli előterjesztés 

 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a Testületet, hogy 2015. április 8-án a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal levélben kereste 
meg Sinai Bertalanné jegyzőt. Bejelentés érkezett Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
illetve polgármestere működésével kapcsolatban, amely bejelentés kivizsgálásához a Kormányhivatal 
Jegyző Asszonytól kért információkat. 
A polgármester a bejelentéssel kapcsolatban sajnálatát fejezte ki, hogy Jegyző Asszonynak ilyen 
ügyekkel is foglalkoznia kell, miközben igen elfoglalt, és kifejezte abbéli véleményét, hogy a névtelen 
bejelentést tevő önmagát minősíti, és az a véleménye, hogy tisztességesebb eljárás lett volna, ha a 
bejelentő a polgármestert keresi meg a véleményével, kérdéseivel. Azt kérte, hogy a jövőben, akinek 
baja van vele, közvetlenül őt jelentse fel a hatóságoknál, és fölösleges köröket ne fusson. 



Felkérte Sinai Bertalanné jegyzőt, hogy ismertesse a bejelentés, és a bejelentésre adott válasza 
részleteit. 
 
Sinai Bertalanné jegyző 
Tájékoztatta a Testületet, hogy a Kormányhivatal az alábbi ügyekben kért információkat. 

1. A polgármester a Képviselő-testület személygépkocsi-beszerzésről szóló 65/2014. (XII.29) 
határozata szerint járt-e el a beszerzés lebonyolításában? 

2. A polgármester a hivatal személyautóját milyen célból, milyen rendszerességgel használja, 
illetve a költségtérítésén felül a saját autó hivatali célú használatáért részesül-e 
költségtérítésben? 

3. Kapott-e támogatást az Önkormányzat a Rákóczi-nap megrendezésére, s ha igen, elszámolt-e 
megfelelően a támogatás felhasználásáról? 

4. Az aljegyző és felesége önkormányzati projektben részt vesz-e, fennáll-e az 
összeférhetetlenség? 

Ismertette a Kormányhivatalnak adott válaszát. 
1. A polgármester a személygépkocsi beszerzés során a Testület 65/2014. (XII.29) határozata 

szerint járt el. A beszerzés előtt megtörtént a 3 árajánlat bekérése, a 3 ajánlat közül a 
legkedvezőbbet fogadta el, a beszerzési ár a Testület által meghatározott keretösszeget nem 
haladta meg. 

2. A polgármester a hivatal személyautóját hivatali célra használja. A részére megállapított 
költségtérítésen felül a saját autó hivatali használatáért nem részesül költségtérítésben. A 
gépjármű használatának rendszeressége a hivatali ügyek intézésétől függ. Az utazás 
leggyakoribb célja társulási üléseken történő részvétel, valamint számlavezető banktól 
készpénzfelvétel, illetve országgyűlési képviselővel való kapcsolattartás. 

3. Az önkormányzat nem kapott támogatást a Rákóczi-nap megtartására. 2014. augusztus 29-én 
került megrendezésre a XVI. Körömi Rákóczi Fesztivál és Falunap, amelynek szervezői a 
Rákóczi Szövetség, a Körömi Rákóczi Hagyományőrző Egyesület és Köröm Község 
Önkormányzata volt. A rendezvényt számos szervezet és magánszemély, társulás, alapítvány 
támogatta, ezen támogatások azonban nem az önkormányzaton keresztül történtek. 

4. Soltész Balázs aljegyző önkormányzati projektben nem vesz részt. Az aljegyző felesége a 
„TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0079 Komplex telep-program és humán szolgáltatás hozzáférés 
biztosítása Köröm községben” projektben vesz részt szociális munkásként. A megbízó Köröm 
Község Önkormányzata (képviseletében: Tóth Tibor polgármester), összeférhetetlenség nem 
áll fenn. 

 
A Képviselő-testület a jegyző tájékoztatását tudomásul vette. 
 



3. Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Közölte, hogy a részére megállapított költségtérítés összegéről 2015. május 1-jével lemond. 
 
Bodolai Miklós alpolgármester 
Közölte, hogy a részére megállapított költségtérítés összegéről 2015. május 1-jével lemond. 
 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a Testületet, hogy a 2015. március 1-jén indult START munkaprogram keretében az 
Önkormányzatnak lehetősége nyílik tehergépjármű beszerzésre. Javasolta az IGK-602 forgalmi 
rendszámú Hyundai típusú gépjármű leselejtezését, illetve értékesítését. 
A következő szóbeli javaslatot tette: 
 
„Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő, IGK-602 forgalmi 
rendszámú, Hyundai típusú tehergépkocsit értékesíteni kívánja. Az értékbecslés alapján a gépjármű 
eladási árát minimálisan 300.000 Ft-ban határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-
vétellel kapcsolatos szerződést aláírja.” 
 
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-testület 
13/2015.(IV.20.) határozata 
gépjármű eladásról 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy dönt, hogy a tulajdonában 
lévő, IGK-602 forgalmi rendszámú, Hyundai típusú tehergépkocsit értékesíteni 
kívánja. Az értékbecslés alapján a gépjármű eladási árát minimálisan 300.000 Ft-
ban határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vétellel 
kapcsolatos szerződést aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: június 30. 

 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a Testületet, hogy a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti 
Főosztálya a Testület 2/2015 (II.26.) számú, a polgármester illetményéről szóló határozatáról 
megállapította, hogy az a Mötv. rendelkezéseivel ellentétes, ezért azt törvénysértőnek ítélte. Kérte az 



említett határozatot hatályon kívül helyezni. Tájékoztatta továbbá a Képviselőket, hogy a tiszteletdíjával 
kapcsolatos határozatot tanulmányozásra egy hozzáértő személynek adta át. Ezzel kapcsolatban 
választ vár. 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Tájékoztatta a Testületet, hogy a Kormányhivatal által adott határidő a határozat hatályon kívül 
helyezésére és a válaszadásra: 2015. május 15. Javasolta, hogy a határidő lejárta előtt ez ügyben 
mindenképp tartson ülést a Testület. 
 
A Testület a javaslatot elviekben támogatta. 
 
 
 
Üveges Béla képviselő 
A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökeként tájékoztatást adott arról, hogy a Testület 2015. 
február 26-i ülésén a Bizottság megbízást kapott a Szervezeti és Működési Szabályzat áttekintésére, új 
SzMSz beterjesztésére. 
A Bizottság elnökeként 20 oldalas tervezetet állított össze, azonban a tervezetet a Bizottság nem 
tárgyalta meg, mert időközben azt a tájékoztatást kapta, hogy az SzMSz összeállításáért a jegyző felel. 
 
Sinai Bertalanné jegyző 
Az SzMSz összeállítása nem feladata sem a Testületnek, sem a Bizottságnak, hanem a jegyző feladata 
mint a törvényesség képviselőjének. A törvény meghatározza, hogy milyen kötelező elemeket kell 
tartalmaznia. Javasolta, hogy az aljegyző állítsa össze az SzMSz-tervezetet, majd ezt követően 
tárgyalja meg a Bizottság és a Testület. 
 
 
 
Rontó Attila RNÖ elnök 
Tájékoztatta a Testületet, hogy a tanácsnok kezdeményezésére a Roma Önkormányzat és Bertáné 
Kondás Éva képviselő 2015. március 25-én bejárást tartott a községben. Jelezte, hogy több portánál azt 
tapasztalták, hogy szükséges lenne a kerítéseket lefesteni, illetve a házakat lemeszelni. Kérte ebben a 
polgármester és a Testület segítségét. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Felajánlotta, hogy ha a lakosok a szükséges anyagot, meszet, festéket beszerzik, akkor a 
közfoglalkoztatottak segíthetnek a festésben. 
 
 
 
Sinai Bertalanné jegyző 
Felhívta a figyelmét a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, hogy a kisebbségi önkormányzatok 
számára rendszeresen jelennek meg pályázati lehetőségek. Javasolta, hogy kísérje figyelemmel a 
pályázati kiírásokat. 



Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatást adott a közelgő rendezvényekről. 2015. május 1-jén a Telep-program szervezésében 
sport-napot tartanak. Május 30-án, szombaton a XVII. Rákóczi-nap és falunap, május 31-én, vasárnap 
pedig a Pálosok Országos Találkozója kerül megrendezésre. 
 
Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 19 óra 15 perckor bezárta. 
 
Köröm, 2015. április 20. 
 
 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
 
 

 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
 
Lakatos Lászlóné        Bertáné Kondás Éva 
       képviselő          képviselő 


