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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: 5/2015. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2015. április 30-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 
   Bertáné Kondás Éva  Önkormányzati képviselő 
   Horváth Gézáné  Önkormányzati képviselő 
   Lakatos Lászlóné  Önkormányzati képviselő 
   Üveges Béla   Önkormányzati képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Soltész Balázs   aljegyző 
 
Meghívott:  Tömösközyné Magyar Ágnes pénzügyi munkatárs 
 
Nem vett részt az ülésen: 

Bodolai Miklós   Alpolgármester 
Jablonkai Bertalan  Önkormányzati képviselő 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 
5 (öt) képviselő jelen van, az ülés határozatképes; a polgármester az ülést megnyitotta.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Lakatos Lászlóné és Horváth Gézáné képviselőket jelölte ki.     
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. A képviselők 5 igen szavazattal a javasolt 
napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak szerint elfogadták: 
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Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 

 
2. Javaslat a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda alapító Okiratának 

Módosítására 
      Javaslat az óvoda beíratási rendjére 
      Előterjesztő: mb. óvoda vezető 
      Írásbeli előterjesztés 
 
3. A XVII. Rákóczi Fesztivál és Falunap és Pálos Találkozó előkészületeinek megtárgyalása 

Előterjesztő: polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
 

4. Egyebek  
 

 
 
 
 
 
 

1. Napirend tárgyalása 
 

Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról 
  

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 2014. évi Beszámolójáról szóló előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Üveges Béla elnök 
A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a kérdésekre a pénzügyi 
munkatárstól választ kapott. A Bizottság azt a javaslatot tette, hogy a táblázatok mellé egy rövid, 1-2 
oldal terjedelmű szöveges összegzés készüljön a későbbiekben, hogy a pénzügyekben esetleg 
kevésbé járatos képviselők eligazodjanak a számok között. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat: 5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
14/2015.(IV.30.) határozata 
a helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves 
költségvetési beszámolójáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megismerte a helyi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
éves költségvetési beszámolójáról készült tájékoztatást. A tájékoztatóban foglaltakkal 
egyetért, azt jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester, gazdálkodási előadó 
Határidő: azonnal 

 
 
 

2. Napirend tárgyalása 
 
Javaslat a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda alapító Okiratának Módosítására 

      Javaslat az óvoda beíratási rendjére 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi 
 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet az írásbeli előterjesztésben foglaltakról. 
 
Üveges Béla képviselő 
Tájékoztatta a Testületet, hogy a vezető óvónővel történt megbeszélés alapján indokolt lenne hatodik 
csoport beindítása is a tornaszoba csoportszobaként történő használatba vételével. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Nem javasolta a hatodik csoport beindítását, mivel a tornaszobára szükség van. 
Javasolta az eredeti előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
15/2015.(IV.30.) határozata 
javaslat a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda beíratási rendjére és 
Alapító Okiratának módosítására 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körömi Antall 
József Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát módosítani kívánja 5 csoportos 
óvodára. Felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a következő Testületi ülésre a 
módosított Alapító Okiratot és az Egységes szerkezetű Alapító Okiratot terjessze be 
elfogadásra. 
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Köröm községben az óvoda kötelező ellátási területe Köröm község közigazgatási 
területére terjed ki. A beíratás időpontját 2015. május 5-8. napján 8.00-16.00 óráig 
határozza meg. 
 
Felelős: polgármester, vezető óvónő, jegyző 
Határidő: május 31. 

 
 
 
 

 
3. Napirend tárgyalása 

 
A XVII. Rákóczi Fesztivál és Falunap és Pálos Találkozó előkészületeinek megtárgyalása 

 
Szóbeli előterjesztés 

 
Tóth Tibor polgármester 
Részletes tájékoztatást adott a Falunap és a Pálos Találkozó rendezvényeiről. 
Továbbá beszámolt a május 1-jei tervezett programokról. Javasolta, hogy a Pálos Találkozóra, mivel 
arra az Egyháznak semmi forrása nincs, a Képviselő-testület biztosítson fedezetet. Javasolta, hogy 
egységesen ajánlják fel 1 havi tiszteletdíjukat a Képviselő-testület tagjai. 
Összesen 600 eFt támogatásra lenne szükség. 
 
Üveges Béla képviselő 
Véleménye szerint az így felajánlott összeg nem fogja elérni a kívánt mértéket. 
 
Horváth Gézáné képviselő 
Tájékoztatta a Testületet, hogy a Körömi Roma Nemzetiségi Önkormányzat soron következő ülésén 
100 eFt-os támogatásról kíván dönteni az önkormányzati rendezvény megsegítésére. 
 
Tóth Tibor polgármester 
A következő szóbeli javaslatot tette: 
„Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. május 31-én megrendezésre 
kerülő Pálosok Országos Találkozója rendezvényre az Önkormányzat által beszedett terembérleti díj 
terhére 500 eFt támogatást biztosít.” 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
16/2015.(IV.30.) határozata 
javaslat a Pálosok Országos Találkozója rendezvény támogatására 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. május 31-én 
megrendezésre kerülő Pálosok Országos Találkozója rendezvényre az Önkormányzat 
által beszedett terembérleti díj terhére 500 eFt támogatást biztosít. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: május 31. 

 
 

4. Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
 

Szóbeli előterjesztés 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a Testületet, hogy a Béke u. és Rákóczi u. közötti átjárónál lévő 264 hrsz. számú telek 
ügyében előrehaladott tárgyalásokat folytatott. A tulajdonosok 300 eFt-ért készek eladni a területet az 
Önkormányzatnak.  A vételár fedezetét a Hyundai gépkocsi eladási árából kívánja biztosítani. 
 
A következő szóbeli előterjesztést tette: „Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Körömi 264 hrsz-ú, a természetben 3577 Köröm, Béke utca 31. 
alatti ingatlan adás-vételi szerződését 300.000 Ft-os vételáron aláírja. A Képviselő-testület biztosítja 
továbbá a szerződéskötés költségeinek fedezetét.” 
 
A képviselők az adás-vételi szerződés megkötéséről, illetve a szerződés megkötéséhez a polgármester 
felhatalmazásáról az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

 Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2014. (IV.30.) határozata 
Adás-vételi szerződés megkötéséről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Körömi 264 hrsz-ú, a természetben 3577 Köröm, Béke utca 31. alatti ingatlan adás-
vételi szerződését 300.000 Ft-os vételáron aláírja. A Képviselő-testület biztosítja 
továbbá a szerződéskötés költségeinek fedezetét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: május 31. 

 
 
 
 
 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Javasolta, hogy a képviselők tiszteletdíját a korábban elfogadott határozatnak megfelelő rendeletben 
szabályozzák. A rendelet tervezetet a képviselők megkapták, a Hatástanulmánnyal együtt. Javasolta a 
rendelet elfogadását. 
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A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete  

a települési képviselők tiszteletdíjáról  
  

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §  (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzati képviselőkre, a bizottság 
elnökére, valamint a tanácsnokra. 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre. 
 
2. § (1) A helyi önkormányzati képviselőt (továbbiakban: képviselő) megbízatása 
megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg. 
(2) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) bruttó 30.920 Ft. 
(3) A bizottsági elnök az alapdíjon felül havi bruttó 25.000 Ft összegű tiszteletdíjra 
jogosult. 
(4) A tanácsnok az alapdíjon felül havi bruttó 30.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. 
 
3. § (1) A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell kifizetni. 
(2) A kifizetés bankszámlára történő utalással történik.  
 
4. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő 4. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 
2015. január 1-jétől kell alkalmazni. 
(2) Hatályát veszti a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2009. (IX.3.) 
önkormányzati rendelet. 

 
 
Üveges Béla képviselő 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a lakosság körében olyan hírek terjednek, hogy Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében gyerekeket rabolnak. 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Tájékoztatta a Testületet, hogy a község teljes területén, összesen 15 db térfigyelő kamera van 
elhelyezve. Ez elég komoly visszatartó erőt jelent. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően kísérjék haza a pedagógusok a gyerekeket, illetve 
az Önkormányzat is őrök felállításával segítse a gyerekek biztonságos hazajutását. 
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Bertáné Kondás Éva képviselő 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy megválasztották bírósági ülnöknek. Átgondolva a feladatokat, 
arra az elhatározásra jutott, hogy lemond az ülnöki tisztségéről, és megtartja a képviselőit, mivel a két 
tisztség együtt összeférhetetlen. 
 
 
Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 18 óra 50 perckor bezárta. 
 
Köröm, 2015. április 30. 
 
 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
 
 

 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
 
Lakatos Lászlóné        Horváth Gézáné 
       képviselő              képviselő 
 
 



1. sz. melléklet 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2015. április 30-i ülésére 
 

1. napirendi ponthoz 
 
 
……../2015. 
 
 

Tájékoztató az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi 
költségvetési beszámolójáról 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) (továbbiakban: Ász.) Kormányrendelet 36. § (2) 
bekezdése szerint: 
 
„(2) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-
áig a képviselő-testület elé terjeszti.” 
 
Fentiek alapján elkészült Köröm Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek beszámolója. 
 
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi költségvetési 
beszámolójának Képviselő-testület részére történő benyújtása a MÁK részére beküldött beszámolóból 
készített tájékoztatás, tekintettel arra, hogy a zárszámadásra – az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint – új előírás vonatkozik. 
 
2015. évtől az Ász. 37. § alapján: 

37. § (1) A helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a társulásokról, valamint az 
államháztartás önkormányzati alrendszeréről, az államháztartás központi alrendszeréről és az 
államháztartás egészéről – az éves költségvetési beszámolók adataiból – a Kincstár összevont 
(konszolidált) beszámolót készít. Az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló 

a) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás esetén a helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, a társulás és az általa irányított költségvetési szervek, 

b) az államháztartás önkormányzati alrendszere esetén az államháztartás önkormányzati 
alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és a 6. § (1) bekezdés f) pontja szerinti éves költségvetési 
beszámolók, 

c) az államháztartás központi alrendszere esetén az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szervek és a 6. § (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti éves költségvetési beszámolók, 

d) az államháztartás egésze esetén valamennyi éves költségvetési beszámoló konszolidálásával 
készül. 
 



1. sz. melléklet 
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Az Ász. 37. § (6) bekezdése szerint: 
„(6) A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás összevont (konszolidált) beszámolóját a 
Kincstár a költségvetési évet követő év április 15-éig megküldi a helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, társulás részére.”   
 
Az Ász. 38. § alapján az államháztartás önkormányzati alrendszere összevont (konszolidált) 
beszámolója elkészítése során el kell végezni  
- az államháztartás önkormányzati alrendszerén belül elszámolt visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök folyósításának és törlesztésének, az ezek visszafizetésére vonatkozó követelések és 
kötelezettségek konszolidálását, 
- az államháztartás önkormányzati alrendszerén belül elszámolt támogatások folyósításának, az ezekre 
vonatkozó kötelezettségek konszolidálását, és 
- a társulási részesedések konszolidálását. 
A konszolidálás során elvégzendő műveletek részletes leírását az Ász. 12. melléklet tartalmazza. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  (továbbiakban: Áht.) 68/A. §-a új ellenőrzési 
feladatot tartalmaz a MÁK részére, mely alapján az ellenőrzés kiterjed a számviteli szabályok szerinti 
könyvvezetési kötelezettségének, az adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének, és 
az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára. 
 
A MÁK által elkészített összevont beszámolót követően kerül sor a zárszámadási rendelettervezet 
elkészítésére az Áht. 91. §-ában meghatározottak szerint. A helyi önkormányzat költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester 
terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc 
napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 
A zárszámadási rendelettervezettel együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a 
Kincstár – Áht. 68/A. szerinti – ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési 
beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. (A jelentés határidejéről azonban nem rendelkezik 
a jogszabály.) 
 
Az előterjesztés mellékletében szerepelnek a költségvetési beszámolók, melyek az Ász. előírásai 
szerint a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből nyert adatokból állnak össze és az 
alábbiakat tartalmazzák: 
 

- K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások 
- K02 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. Költségvetési bevételek 
- K03 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások 
- K04 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek 
- K12 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg 
- K13 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló – Konszolidált eredménykimutatás. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
…/2015.(IV.30.) határozata 
a helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési 
beszámolójáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megismerte a helyi 
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolójáról 
készült tájékoztatást. A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester, gazdálkodási előadó 
Határidő: azonnal 
 
 
Köröm, 2015. április 27. 
 
 
 
  Tóth Tibor s.k. 
   polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2015. április 30-án megtartandó ülésére 

 
2. napirendi ponthoz 

 
……./2015. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására teszek javaslatot a 
következő nevelési évvel történő hatálybalépéssel. 
A köznevelési törvény előírásai szerint 3 éves kortól kötelező az óvodai nevelésben való részvétel. 
A rendelkezésünkre álló adatok a következőek: 
 
A 2014/2015-ös nevelési év után az óvodában maradó gyermek létszám: 
  

7 éves:    7 fő 
6 éves:  29 fő 
5 éves:  23 fő 
4 éves:  19 fő 
összesen: 78 fő 

 
A 2015/2016-os nevelési évben várhatóan beiratkozó gyermekek létszáma: 
 

7 éves:    4 fő 
6 éves:    0 fő 
5 éves:    8 fő 
4 éves:  25 fő 
3 éves:  33 fő 
összesen: 70 fő 

 
A 2015/2016-os nevelési évben a várható óvodás létszám: 148 fő. 
 
Javaslom, hogy az óvoda Alapító Okiratát módosítsuk úgy, hogy a 4 csoportos óvodát 5 csoportosra 
bővítjük. 
Továbbá javaslom, hogy az óvodáztatási körzet továbbra is Köröm község teljes közigazgatási területe 
legyen. 
Beíratás időpontjára május 5-8., 8.00-16.00 időpontot javaslom.  
 
Kérem javaslatom elfogadását! 
 
Köröm, 2015. április 27. 
          Torhány Imréné 
          mb. óvodavezető 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
…/2015.(IV.30.) határozata 
javaslat a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda beíratási rendjére és 
Alapító Okiratának módosítására 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körömi Antall 
József Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát módosítani kívánja 5 csoportos 
óvodára. Felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a következő Testületi ülésre a 
módosított Alapító Okiratot és az Egységes szerkezetű Alapító Okiratot terjessze be 
elfogadásra. 
Köröm községben az óvoda kötelező ellátási területe Köröm község közigazgatási 
területére terjed ki. A beíratás időpontját 2015. május 5-8. napján 8.00-16.00 óráig 
határozza meg. 
 
Felelős: polgármester, vezető óvónő, jegyző 
Határidő: május 31. 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2015. április 30-án megtartandó ülésére 

 
4. napirendi ponthoz 

 
……./2015. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hatályos jogszabályok szerint a Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja nincs korlátokhoz kötve. 
Egyedüli feltétel, hogy a tiszteletdíjakat olyan mértékben kell meghatározni, hogy a tiszteletdíjak 
kifizetése az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását ne veszélyeztesse. Ezen javaslat az 
Önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti. Javasoljuk a régi rendelet hatályon kívül helyezését. 
Javaslom a T. Képviselő-testületnek a javaslat elfogadását. 
 
Köröm, április 27. 
 
 
           Tóth Tibor 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének   
…/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete  

a települési képviselők tiszteletdíjáról  
  

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. §  (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzati képviselőkre, a bizottság elnökére, valamint a 
tanácsnokra. 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre. 
 
2. § (1) A helyi önkormányzati képviselőt (továbbiakban: képviselő) megbízatása megszűnéséig 
tiszteletdíj illeti meg. 
(2) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) bruttó 30.920 Ft. 
(3) A bizottsági elnök az alapdíjon felül havi bruttó 25.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. 
(4) A tanácsnok az alapdíjon felül havi bruttó 30.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. 
 
3. § (1) A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell kifizetni. 
(2) A kifizetés bankszámlára történő utalással történik.  
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4. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő 4. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől 
kell alkalmazni. 
(2) Hatályát veszti a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2009. (IX.3.) önkormányzati rendelet. 
  
Köröm, 2015. április 24. 
 
Tóth Tibor                                                                                                 Sinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                  jegyző 
 

Indoklás 
 

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

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

a települési képviselők tiszteletdíjáról  
 

 
 
A rendelet megalkotását a tiszteletdíjak változása tette indokolttá. Nem módosított rendelet hanem  
a régi hatályon kívül helyezésével új rendelet megalkotására került sor 
 
 
 
Köröm, 2015. április 27. 

 
 
 
 
 Sinai Bertalanné 
      jegyző 
 
 
 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének   

…../2015. (……) önkormányzati rendelete  
a települési képviselők tiszteletdíjáról  

 
 

I. Várható társadalmi hatások 
A rendeletnek társadalmi hatása nincs 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A kiadások az önkormányzat működését nem veszélyeztetik 
III. Várható környezeti hatások 
A rendelettervezetnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
 
IV. Várható egészségi következmények 
A rendelettervezetnek közvetlen egészségi következménye nincs. 
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V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet tervezet egyszeri adminisztratív terhet ró a köztisztviselőkre. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény ad felhatalmazást. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A tervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. 
 
 
 
 Sinai Bertalanné 
       jegyző 
 
 
 
 
 


