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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: 6/2015. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2015. május 14-én 9.00 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 Horváth Gézáné és Jablonkai Bertalan képviselőket 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. A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya által tett 
törvényességi felhívás megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
Szóbeli előterjesztés 

 
2. Javaslat az Önkormányzat gazdasági programjára 
       Előterjesztő: polgármester 
       Írásbeli előterjesztés 

 
 

3. Egyebek  
 

 
 

1. Napirend tárgyalása 
 
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya által tett törvényességi 

felhívás megtárgyalása 
  

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester 
Ismertette a törvényességi felhívásban foglaltakat a polgármester és az alpolgármester illetményével 
kapcsolatban. 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 
18/2015. (V.14.) határozata 
a társadalmi megbízatású polgármester, valamint az alpolgármester 
illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya által BO/13/3028-2/2015 
számon kiadott törvényességi felhívásában foglaltakkal. Egyetért az abban leírt 
észrevételekkel, és azzal, hogy a döntései törvénysértőek voltak. Ezért a 2/2015 
(II.26.) és a 3/2015 (II.26) számú határozatokat a polgármester és az alpolgármester 
tiszteletdíjával kapcsolatban hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
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Tóth Tibor polgármester 
Ismertette a törvényességi felhívásban foglaltakat a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015 (II.27.) 
rendelettel kapcsolatban. 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 
4/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 

 
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 2. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ 2. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
a) költségvetési bevételét 143 612  ezer forintban, 
b) költségvetési kiadását 143 612 ezer forintban, 
c) 0 Ft. működési hiánnyal állapítja meg.” 
 
2. § 
A rendelet a kihirdetést követő 4. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti.   

 
 
 
 
 

2. Napirend tárgyalása 
 

Javaslat az Önkormányzat gazdasági programjára 
  

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi 
 
Tóth Tibor polgármester 
Ismertette az Önkormányzat gazdasági programját. 
A melegvíz hasznosítás folyamatban van, pályázati lehetőség szeptemberben lesz. 
A szennyvíz hálózat korszerűsítése 800 MFt-ból megtörtént. A korszerűsítés lakossági 
panaszbejelentés után történt. A lakosok a szennyvíz telepről származó bűzt kifogásolták. A 
korszerűsítéssel a bűz várhatóan megszűnik. 
Közutak, járdák épülnek folyamatosan a közmunka program keretében. A Munkaügyi Központ vezetője 
a héten tartott szemlét a faluban, és meg volt elégedve a közmunka program megvalósításával Köröm 
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községben. Ígérete szerint ősztől a további tervezéshez figyelembe veszi a Munkaügyi Központ a 
polgármester és a Testület javaslatait. 
Az általános iskola épületének további bővítésére nincs lehetőség, ezért a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vezetőjével tárgyalásokat kezdett egy új iskolaépület létesítéséről. A 
beruházás a Dél-borsodi LEADER Egyesületen keresztül valósulhat meg. 
 
Jablonkai Bertalan képviselő 
Elmondta, hogy véleménye szerint az általános iskola épülete siralmas állapotban van, ezért 
mihamarabb szükségesnek tartja az épület bővítését. 
Javasolta, hogy a lakosság foglalkoztatását ne csak a Munkaügyi Központon keresztül, közmunka 
program keretében igyekezzen az Önkormányzat megoldani. Véleménye szerint nyitni kellene más 
munkáltatók, például a Jabil Circuit Kft. felé. 
A melegvíz tervezett hasznosításával kapcsolatban elmondta, hogy korábban nem tudott az 
Önkormányzat élni ezzel a lehetőséggel. Bízik benne, hogy nem csak szavakban, hanem tettekben is 
történik előrelépés. 
A 2014-2020. pályázati időszak kapcsán javasolta, hogy az Önkormányzat legyen aktív a pályázati 
lehetőségek figyelésében, hogy az általában szoros pályázati határidőket be tudják tartani. 
Kérdést tett fel. Az újonnan épülő járdák miért nem betonlapokból készülnek? 
 
Tóth Tibor polgármester 
Válaszolt a képviselő kérdésére. Példaként említette, hogy Girincsen a díszburkolati elemekből épült 
járdák keskenyek, 60 cm szélesek, és néhol gazosak. Véleménye szerint a díszburkolat a városba való. 
Hosszú távon gondolkodva megfelelőbb választásnak, egyszerűbb, de mégis jobb megoldásnak tartja a 
beton járdák építését. Mert egyrészt szélesebbre lehet készíteni (1,1 m szélesre készítik a községben a 
járdákat, míg a burkolati elemek 0,6 m szélesek), másrészt mivel a kavics, cement jó minőségű, ezért 
az azokból készült járda is az lesz, a beton járda tartósabb, szemben a díszburkolattal, amely esetében 
a burkolati elemek tönkremennek, illetve elgazosodnak, ha nem járnak rajtuk a lakosok. 
 
Üveges Béla képviselő 
Reményét fejezte ki, hogy a Gazdasági program minél több eleme megvalósul. Elmondta, hogy a 
közfoglalkoztatást tartja kiugró lehetőségnek a községben. 
 
Rontó Attila RNÖ elnök 
Elmondta, hogy az emberek elégedettek azzal, hogy a közmunka program révén a lakosok nagy 
hányada munkalehetőséghez jut. Az emberek nem panaszkodnak, meg tudnak élni. Egyre inkább 
megértik, hogy ha egy háztartásban mindkét szülő dolgozik, akkor több bevételük lesz, amit 
beoszthatnak. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Egyéb észrevétel híján 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-testület 
19/2015.(V.14.) határozata 
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az Önkormányzat 2015-2020. közötti időszakra vonatkozó gazdasági 
programjáról 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2020. 
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját megalkotja. 
A Gazdasági program jelen határozat melléklete. 
Határozat melléklete: Köröm Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-

2020. 
Határidő:   azonnal  
Felelős:   polgármester 
Végrehajtást végzi:  valamennyi szervezeti egység 
 
1. melléklet 
 

Köröm Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2020. 
 

Gazdasági helyzetkép: 
 
Köröm község a Sajó folyó bal partján, Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén 
található. Állandó lakosainak száma 1481 fő, amelynek összetétele a következő: 
 0-17 éves:   614 fő 
  0-5 éves:   233 fő 
  6-17 éves:   381 fő 
 18-59 éves:   736 fő 
 60-X éves:   131 fő 
A lakosság 80%-a roma nemzetiségű. Közöttük kevés a szakképzett munkaerő, nagy 
részüknek a 8 osztály a legmagasabb iskolai végzettsége. A községben élő 60 év 
feletti nyugdíjasok döntő többsége nem roma származású. Ugyanakkor a demográfiai 
görbe gyermek korosztályában pedig a roma nemzetiségű gyermekek aránya 
megközelíti a 100%-ot. 
Munkalehetőséget a versenyszférában tiszaújvárosi és miskolci munkáltatók 
biztosíthatnak. A legközelebbi jelentősebb munkáltató a sajóhídvégi Rákóczi Agrár Zrt. 
Sajnos azonban ezeken a munkahelyeken sem tudnak a községben élők 
elhelyezkedni, elsősorban a képzettség hiánya miatt. A községben működő gazdasági 
vállalkozások munkahelyteremtő és –megtartó ereje minimális, elhanyagolható. 
A község infrastruktúrája: 

- termálvíz kút és halastavak 
- szennyvíz hálózat 
- vízvezeték hálózat 
- gázvezeték hálózat 
- villany hálózat 
- közutak, járdák 
- kamera hálózat 

Az infrastruktúrával kapcsolatban elmondható, hogy ezen területen nincs elmaradva a 
község a környező településekhez képest. 
 
Megközelíthetőség: 
Közúton, Kesznyéten és Bőcs között. Kompon, Muhi-Köröm. 
 
Intézmény hálózat: 
Óvoda 
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Általános iskola 
Önkormányzati konyha 
Orvosi ellátás 
Védőnői szolgálat 
Körzeti megbízotti hálózat 
Komp 
Posta 
Üzletek, boltok 
 
Gazdasági célkitűzések: 
Köröm községben jelentős számú, élő munkaerő áll rendelkezésre, amelynek 
hatékony kihasználása a legfontosabb feladat. A hatékonyságot úgy kell növelni, hogy 
folyamatos képzésekkel és továbbképzésekkel emelni kell a munkaerő színvonalát, 
emellett és ezzel párhuzamosan minél nagyobb számban kell a munkahellyel nem 
rendelkezőket munkához juttatni. Tehát ez egy összetett feladat, amelyben egyszerre 
több feladatot kell összehangolni. Az élő munkaerő iskolázottságának és 
képzettségének a fejlesztése nagyon fontos feladat. Amennyiben lehetőség van rá, 
úgy képezni kell olyan szakembereket, akik a versenyszférában is megállják a 
helyüket. Emellett a fennmaradó munkaerőt kompetencia-képzéssel és 
munkalehetőséggel kell folyamatosan a munka világában vagy annak közelében 
tartani. 
Fontos feladat az oktatás-nevelést minél fiatalabb korban elkezdeni, ezért már az 
óvodában megfelelő színvonalú ellátást kell biztosítani. Az óvodai nevelés során nagy 
hangsúlyt kell fektetni az iskolaérettség elérésére. Az általános iskolában folyó oktatás 
során el kell érni egy biztos alaptudás megszerzését. A fiatalok számára biztosítani kell 
képzés, továbbképzés lehetőségét. Az idősebb, 60 év feletti korosztály számára 
megfelelő szociális hálót kell biztosítani. 
Törekedni kell arra, hogy a teljes aktív korú lakosságnak segély helyett munkát vagy 
tanulási lehetőséget tudjunk biztosítani. 
 
A célok megvalósításához szükséges tervek: 

- A közfoglalkoztatásban rejlő lehetőség maximális kihasználása, együttműködve a 
Miskolci Járási Hivatal Munkaügyi Központtal. 

- A Türr István Képző és Kutató Intézettel közös programokban való részvétel, a 
képzések megszervezése helyben. 

- Munkahely teremtő beruházás megvalósítása, igazodva a község tárgyi és humán 
adottságaihoz. Kiugrási pont egyedül a körömi termálvízben lévő kedvező adottságok 
kiaknázása. 

- Szociális szövetkezet beindítása. 
- Oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának további fejlesztése, bővítése. 
- A hazai és az EU-s pályázati lehetőségek maximális kihasználása. 

 
Mindezen tervek és célok megvalósítása érdekében Köröm Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének, a Körömi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a hivatal és 
az intézmények dolgozóinak, a községben működő civil szervezeteknek, 
magánszemélyeknek közösen, együttgondolkodva kell tevékenykednie. Ezen feladatok 
összehangolása, irányítása a Képviselő-testület és a hivatal felelőssége. 
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3. Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
 

 
Tóth Tibor polgármester 
Ismertette a közelgő rendezvények programját, illetve a még hátralévő teendőket. 2015. május 30-án 
kerül megrendezésre a XVII. Körömi Rákóczi Fesztivál és Falunap, 2015. május 31-én a IV. Országos 
Pálos Találkozó. 
 
Tóth Tibor polgármester 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a tanácsnok segítségét kérte. A lakosság jelezte, hogy 
hétvégén a fiatalok egy csoportja hangoskodik, illetve hangosan hallgatnak zenét. Kérte, hogy az 
érintetteket szólítsák fel, és figyelmeztessék, hogy rendőri beavatkozást fog a polgármester igénybe 
venni, ha szükséges. 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Felhívta a képviselők figyelmét a köztartozásmentes adatbázisban való szereplésük jelentőségére. 
Emlékeztette a képviselőket, hogy az adatbázisba történő felvétel után minden hónap 10-én a NAV 
felülvizsgálja, hogy a képviselőknek van-e köztartozása. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a hivatal is 
rendszeresen ellenőrzi, hogy szerepelnek-e a képviselők az adatbázisban. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Polgármester a Testületi ülést 9 óra 35 perckor bezárta. 
 
Köröm, 2015. május 14. 
 
 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
 

 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
 
Horváth Gézáné        Jablonkai Bertalan 
képviselő                 képviselő 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2015. május 14-én tartandó ülésére  
 

1. napirendi ponthoz 
 
……/2015. 
 
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi felhívása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalja meg a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya által BO/13/3028-2/2015 számon kiadott törvényességi 
felhívásában foglaltakat. 
A törvényességi felhívás két területet érint. Egyrészt a polgármester és az alpolgármester illetményével 
kapcsolatos határozatokat, másrészt a 2015. évi költségvetési rendeletet. 
 
 

A polgármester és az alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 
 
 
A polgármester illetményének nagyságát a település lakosságának statisztikai létszáma határozza meg. 
A Kormányhivatal felhívásában rámutatott, hogy a polgármester illetményének megállapításakor irányt 
adó lakosságlétszám az önkormányzati választások éve január 1-jei állapotának megfelelő létszám. Az 
illetmény mértéke a következő választási évig nem változik, nem csökken, nem növekszik, függetlenül 
attól, hogy a lakosság létszáma változik-e, és ha igen, milyen mértékben. 
Köröm község lakosainak létszáma 2014. január 1-jén 1481 fő, 2015. január 1-jén 1506 fő volt. Az 1500 
fős lélekszám jelenti az egyik kategória határt. Mivel a választás évében érvényes lakosság létszám 
alapján kell meghatározni a polgármester illetményét a választási ciklusra vonatkozóan, így a 
polgármester (és ezzel együtt az alpolgármester) illetményének a lakosság létszámnövekedésével 
összefüggő emelése nem szabályos. 
 
Egyetértek a Kormányhivatal felhívásában leírt észrevételekkel, és azzal, hogy a Testület döntései 
törvénysértőek voltak. Ezért a 2/2015 (II.26.) és a 3/2015 (II.26) számú határozatokat a polgármester és 
alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatban hatályon kívül kell helyeznünk. A törvénysértő döntésben 
leírt díjak nem kerültek számfejtésre, így anyagi kára az önkormányzatnak ebből nem keletkezett. 
 
Kérem javaslatom megvitatását! 
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Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2015. (V.14.) határozata 
a társadalmi megbízatású polgármester, valamint az alpolgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya által BO/13/3028-2/2015 számon kiadott törvényességi 
felhívásában foglaltakkal. Egyetért az abban leírt észrevételekkel, és azzal, hogy a döntései 
törvénysértőek voltak. Ezért a 2/2015 (II.26.) és a 3/2015 (II.26) számú határozatokat a polgármester és 
alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatban hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Köröm, 2015. május 12. 
 
 Tóth Tibor 
  polgármester 
 
 
 
 

A 2015. évi költségvetési rendelet 
 
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya a BO/13/3028-2/2015 számon 
kiadott törvényességi felhívásában továbbá arra mutat rá, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015 
(II.27) rendelet 2§ (1) bekezdése törvénysértő, mivel költségvetési hiány nem tervezhető. A rendelet 
ezen részét hatályon kívül kell helyezni. 
 
Kérem javaslatom megvitatását! 
 
Rendelet tervezet 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 

 
 

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: 
 
3. § 

A rendelet 2. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ 2. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
a) költségvetési bevételét 143 612  ezer forintban, 
b) költségvetési kiadását 143 612 ezer forintban, 
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c) 0 Ft. működési hiánnyal állapítja meg.” 
 
 

4. § 
A rendelet a kihirdetést követő 4. napon lép hatályba és az azt követő napon 
hatályát veszti.   
 

Tóth Tibor Sinai Bertalanné 
polgármester     jegyző 

 
 

Indoklás 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2015. (V.15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 
 

 
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi felhívással  
élt az elfogadott rendelettel kapcsolatban mivel a rendelet törvénysértő! Ezért szükséges a módosítás!   
 
Köröm, 2015. május 12. 

 
 
 Sinai Bertalanné 
      jegyző 
 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2015. (V.15.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 

 
 

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. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet tervezet egyszeri adminisztratív terhet ró a köztisztviselőkre. 
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VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 Elmaradása esetén a B.-A.-Z. megyei Kormányhivatal törvényességi eljárást indít az önkormányzat 
ellen. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A tervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. 
 
 
 

 Sinai Bertalanné 
        jegyző
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2015. május 14-én megtartandó ülésére 

 
2. napirendi ponthoz 

 
…./2015 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a kötelezettségként 
állítja az önkormányzatok elé, hogy az alakuló ülésüket követő hat hónapon belül hosszú távú 
fejlesztési elképzeléseiket gazdasági programban rögzítsék.  
A stratégiai dokumentum kijelöli mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi 
önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági 
adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 
színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szólhat. 
Az előző ciklus Gazdasági Programja a 2011. és 2014. közötti időszakra fogalmazta meg a Képviselő-
testület elképzeléseit Köröm fejlesztéséről, és jelölte ki az elérendő célokat. A jelen előterjesztéssel 
beterjesztett fejlesztési terv tovább folytatja a megkezdett utat, és bízik a kijelölt fejlesztési célok 
középtávú, sikeres és teljes megvalósulásában. 
Kérem a javaslatban foglaltak megvitatását! Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 
Gazdasági programjával kapcsolatosan tegyenek javaslatokat. 

 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
…/2015.(V.14.) határozata 
az Önkormányzat 2015-2020. közötti időszakra vonatkozó gazdasági 
programjáról 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2020. 
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját megalkotja. 
A Gazdasági program jelen határozat melléklete. 
Határozat melléklete: Köröm Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-

2020. 
Határidő:   azonnal  
Felelős:   polgármester 
Végrehajtást végzi:  valamennyi szervezeti egység 

 
1. melléklet 
 

Köröm Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2020. 
 

Gazdasági helyzetkép: 
 
Köröm község a Sajó folyó bal partján, Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén található. Állandó 
lakosainak száma 1481 fő, amelynek összetétele a következő: 
 0-17 éves:   614 fő 
  0-5 éves:   233 fő 
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  6-17 éves:   381 fő 
 18-59 éves:   736 fő 
 60-X éves:   131 fő 
A lakosság 80%-a roma nemzetiségű. Közöttük kevés a szakképzett munkaerő, nagy részüknek a 8 
osztály a legmagasabb iskolai végzettsége. A községben élő 60 év feletti nyugdíjasok döntő többsége 
nem roma származású. Ugyanakkor a demográfiai görbe gyermek korosztályában pedig a roma 
nemzetiségű gyermekek aránya megközelíti a 100%-ot. 
Munkalehetőséget a versenyszférában tiszaújvárosi és miskolci munkáltatók biztosíthatnak. A 
legközelebbi jelentősebb munkáltató a sajóhídvégi Rákóczi Agrár Zrt. Sajnos azonban ezeken a 
munkahelyeken sem tudnak a községben élők elhelyezkedni, elsősorban a képzettség hiánya miatt. A 
községben működő gazdasági vállalkozások munkahelyteremtő és –megtartó ereje minimális, 
elhanyagolható. 
A község infrastruktúrája: 

- termálvíz kút és halastavak 
- szennyvíz hálózat 
- vízvezeték hálózat 
- gázvezeték hálózat 
- villany hálózat 
- közutak, járdák 
- kamera hálózat 

Az infrastruktúrával kapcsolatban elmondható, hogy ezen területen nincs elmaradva a község a 
környező településekhez képest. 
 
Megközelíthetőség: 
Közúton, Kesznyéten és Bőcs között. Kompon, Muhi-Köröm. 
 
Intézmény hálózat: 
Óvoda 
Általános iskola 
Önkormányzati konyha 
Orvosi ellátás 
Védőnői szolgálat 
Körzeti megbízotti hálózat 
Komp 
Posta 
Üzletek, boltok 
 
Gazdasági célkitűzések: 
Köröm községben jelentős számú, élő munkaerő áll rendelkezésre, amelynek hatékony kihasználása a 
legfontosabb feladat. A hatékonyságot úgy kell növelni, hogy folyamatos képzésekkel és 
továbbképzésekkel emelni kell a munkaerő színvonalát, emellett és ezzel párhuzamosan minél nagyobb 
számban kell a munkahellyel nem rendelkezőket munkához juttatni. Tehát ez egy összetett feladat, 
amelyben egyszerre több feladatot kell összehangolni. Az élő munkaerő iskolázottságának és 
képzettségének a fejlesztése nagyon fontos feladat. Amennyiben lehetőség van rá, úgy képezni kell 
olyan szakembereket, akik a versenyszférában is megállják a helyüket. Emellett a fennmaradó 
munkaerőt kompetencia-képzéssel és munkalehetőséggel kell folyamatosan a munka világában vagy 
annak közelében tartani. 
Fontos feladat az oktatás-nevelést minél fiatalabb korban elkezdeni, ezért már az óvodában megfelelő 
színvonalú ellátást kell biztosítani. Az óvodai nevelés során nagy hangsúlyt kell fektetni az 
iskolaérettség elérésére. Az általános iskolában folyó oktatás során el kell érni egy biztos alaptudás 
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megszerzését. A fiatalok számára biztosítani kell képzés, továbbképzés lehetőségét. Az idősebb, 60 év 
feletti korosztály számára megfelelő szociális hálót kell biztosítani. 
Törekedni kell arra, hogy a teljes aktív korú lakosságnak segély helyett munkát vagy tanulási 
lehetőséget tudjunk biztosítani. 
 
A célok megvalósításához szükséges tervek: 

- A közfoglalkoztatásban rejlő lehetőség maximális kihasználása, együttműködve a Miskolci 
Járási Hivatal Munkaügyi Központtal. 

- A Türr István Képző és Kutató Intézettel közös programokban való részvétel, a képzések 
megszervezése helyben. 

- Munkahely teremtő beruházás megvalósítása, igazodva a község tárgyi és humán 
adottságaihoz. Kiugrási pont egyedül a körömi termálvízben lévő kedvező adottságok 
kiaknázása. 

- Szociális szövetkezet beindítása. 
- Oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának további fejlesztése, bővítése. 
- A hazai és az EU-s pályázati lehetőségek maximális kihasználása. 

 
Mindezen tervek és célok megvalósítása érdekében Köröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének, a Körömi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a hivatal és az intézmények 
dolgozóinak, a községben működő civil szervezeteknek, magánszemélyeknek közösen, 
együttgondolkodva kell tevékenykednie. Ezen feladatok összehangolása, irányítása a Képviselő-
testület és a hivatal felelőssége. 
 
Köröm, 2015. május 12.       

 
Tóth Tibor 

          polgármester sk 


