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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: 7/2015. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2015. május 28-án 8.30 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 
Jablonkai Bertalan  Önkormányzati képviselő 
Bertáné Kondás Éva  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 
 

 
Nem vett részt az ülésen:  

Horváth Gézáné  Önkormányzati képviselő 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 
6 (hat) képviselő jelen van, az ülés határozatképes; a polgármester az ülést megnyitotta.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Lakatos Lászlóné és Üveges Béla képviselőket jelölte ki.     
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. A képviselők 6 igen szavazattal a javasolt 
napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak szerint elfogadták: 
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Napirendi pontok: 
 

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

2. Beszámoló a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról és 
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: jegyző 
Írásbeli előterjesztés 
 

3. A 2014. évi belső ellenőri jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli  előterjesztés 
 

4. Egyebek  
 
 
 
 

1. Napirend tárgyalása 
 

Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
  

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi 
 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Értékelte a 2014. pénzügyi évet. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (1) alapján a Testületnek a zárszámadásról rendeletet kell alkotnia. 
 
Üveges Béla képviselő 
A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökeként elmondta, hogy mivel a Testület korábban 
megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi Beszámolót.  A maga részéről az előterjesztét elfogadásra 
javasolta. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi zárszámadásról 
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. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló zárszámadást 
a) 293 312 ezer Ft bevétellel, 
b) 272 096 ezer Ft kiadással, 
c)    21 216 ezer Ft  helyesbített pénzmaradvánnyal  
jóváhagyja. 
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit 
önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A 
működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 
3. § Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.   
4. § Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi 
elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el. 
5. §  (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítését a 6., és 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
6. § (1) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványát a 8. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 
9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 
7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2., 
3. tájékoztató adatok tartalmazzák.  
(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjaiban meghatározott kimutatásokat a 4. 
tájékoztató adatok tartalmazzák. 
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 
figyelemmel. 
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni 
kötelesek. 
9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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2. Napirend tárgyalása 
 
Beszámoló a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról és gazdálkodásáról 

 
Az írásbeli előterjesztések a Jegyzőkönyv 2. és 3. sz. mellékletét képezik 

 
Soltész Balázs aljegyző 
Elmondta, hogy jó az együttműködés Köröm Község Önkormányzata és a Közös Hivatal között. Az 
előterjesztésben részletesen bemutatásra kerültek a Közös Hivatal személyi és tárgyi feltételei. A tárgyi 
feltételeket illetően kiemelte, hogy a körömi hivatal tárgyi feltételei a legrosszabbak, az eszközök 
elavultak, az irodák túlzsúfoltak, nem megfelelő elrendezésűek. Ez nagyban megnehezíti a tisztviselői 
munkát. A Közös Hivatal ügyiratforgalmára jellemző, hogy sok és sokféle ügy került elintézésre 2014. 
évben. Látható, hogy Körömben az ügyiratok száma meghaladja a másik két település ügyiratainak 
számát pl. a szociális ügyek, vagy az anyakönyvezés területén. 
 
Üveges Béla képviselő 
Az ügyiratok számával kapcsolatban megemlítette, hogy az előző években is magas volt az ügyiratok 
száma, éppen ezért javasolta a Testület aljegyző kinevezését. 
 
Jablonkai Bertalan képviselő 
Megjegyezte, hogy az előterjesztés alapján a határozatok száma, a Testületi ülések száma 
nagyságrendileg hasonló a 3 településen. Korrekt kimutatásként értékelte az előterjesztést. 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Elmondta, hogy a Testületi munka hasonló a három településen, a tisztviselői munka nem ugyanaz. 
Ugyanolyan fajta ügyek vannak mindhárom településen, az ügyek mennyisége nem egyforma. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2015. (V.28.) határozata 
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi szakmai beszámolóját megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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Soltész Balázs aljegyző 
Elmondta, hogy a feladatalapú finanszírozást 2014. évben a székhely település, Sajóhídvég kapta. A 
települések közötti megállapodás értelmében a központi támogatási összeg a települések között 
megosztásra került. A költségvetés tervezésénél az az elv érvényesült, hogy a támogatás az elismert 
hivatali létszám alapján a személyi és tárgyi kiadások fedezeteként kerüljön felhasználásra, azzal, hogy 
az egyes településeknek az állam által nyújtott támogatáson felül ne kelljen saját költségvetésükből a 
működéshez hozzájárulniuk. 
A 2014. évi gazdálkodás során fenti elv megvalósult, az önkormányzatokra – a feladat finanszírozáson 
túl – többlet terhet nem rótt a közös önkormányzati hivatal működtetése. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

  
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
21/2015.(V.28.) határozata  
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. A 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodását  55.691 eFt 
bevétellel,  56.141 eFt kiadással -450 eFt maradvánnyal elfogadja. 
 
Felelős: jegyző, gazdálkodási előadó 
Határidő: azonnal 

 
 
 

 
3. Napirend tárgyalása 

 
A 2014. évi belső ellenőri jelentés megtárgyalása 

 
Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi 

 
Soltész Balázs aljegyző 
Elmondta, hogy a Köröm Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó szerv gazdálkodásának a 
belső ellenőrzését a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása végzi. A belső ellenőri jelentést a Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Ellenőrzési Osztálya állította össze és küldte 
meg. Köröm község kilépett a Miskolci Kistérségből, és a Nyékládháza Kistérség Fejlesztési 
Társuláshoz csatlakozott. A belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok is a Nyékládházi Társuláshoz 
kerülnek majd át. 
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Tóth Tibor polgármester 
Javasolta a belső ellenőri jelentés elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

  
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
22/2015.(V.28.) határozata  
Köröm Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról szóló belső ellenőri 
jelentés elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Éves 
ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2014. évről című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
A képviselő-testület az 1. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. 
 
Felelős: jegyző, gazdálkodási előadó 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 

4. Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
 

 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a KIF/8007/2015-NFM számú pályázat alapján lehetősége van 
az Önkormányzatnak komp felújításra pályázatot benyújtani. A beadott pályázat alapján 881.380 Ft 
önerő biztosítása szükséges. 
Javasolta: „Köröm Község Önkormányzata A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok, és az 
azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatásáról szóló 
KIF/8007/2015-NFM alapján pályázatot nyújt be a Körömi komp felújítására, és biztosítja az ehhez 
szükséges 881.380 Ft önerőt. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, és aláírja 
az ezzel kapcsolatos dokumentumokat.” 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2015. (V.28.) határozata 
A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok, és az azokhoz szükséges 
parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatásáról szóló 
KIF/8007/2015-NFM számú pályázat alapján pályázat benyújtásáról 
 
„Köröm Község Önkormányzata A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok, és 
az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási 
támogatásáról szóló KIF/8007/2015-NFM  számú pályázat alapján pályázatot nyújt be 
a Körömi komp felújítására, és biztosítja az ehhez szükséges 881.380 Ft önerőt. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, és aláírja az ezzel 
kapcsolatos dokumentumokat.” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta, hogya Képviselő-testület módosítsa a dr. Dienes Attila háziorvossal megkötött szolgáltatási 
szerződést oly módon, hogy a doktor úr 2015. június 1-jétől helyettesítő orvosként látja el feladatait 
Köröm községben az eddigi teljes állás helyett, mivel Miskolcon másik praxisjogot szerzett. 
Javasolta: „Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Dienes Attila 
háziorvos 2015. június 1-jétől feladatait helyettesítő orvosként lássa el Köröm községben. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos szerződésmódosítást aláírja.” 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2015. (V.28.) határozata 
háziorvosi szerződés módosításáról 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Dienes 
Attila háziorvos 2015. június 1-jétől feladatait helyettesítő orvosként lássa el Köröm 
községben. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos szerződésmódosítást 
aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Soltész Balázs aljegyző 
Elmondta, hogy Köröm Község Önkormányzata intézménye, a Körömi Antall József Napközi Otthonos 
Óvoda Alapító okiratának módosítására több ok miatt van szükség. 
Egyrészt a MÁK értesítése szerint 2015. január 1-jei hatállyal a kormányzati funkció kódokat illetően 
jogszabályon alapuló változást vezettek át. A kormányzati funkció kód változásokat a költségvetési 
szerv alapító okiratában is módosítani kell. 
Másrészt a 2015/16-os nevelési évben az óvodaköteles gyerekek száma (183 fő) igen magas, ezért az 
Alapító okitratban rögzített 5 csoport helyett 6 csoport beindítása szükséges. A 6. csoportszobát a 
tornaszoba átalakításával lehet kialakítani. A  csoportbővítést szintén át kell vezetni az intézmény 
alapító okiratán. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta az Alapító okirat módosításáról szóló előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

  
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2015. (V.28.) határozata 
a Körömi Antall József Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körömi Antall József Napőközi 
Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerint, az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Felkéri a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, hogy a módosító és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a MÁK törzskönyvi nyilvántartása és az 
intézmény részére küldje meg. 
 
Felelős: aljegyző 
Határidő: június 15. 

 
1. melléklet 
 
Okirat száma: 1498/2015. 
 

 
Módosító okirat 

 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013 február 20. napján kiadott alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a …/2015. (V.28.) önkormányzati határozatra 
figyelemmel - a következők szerint módosítom: 
  
 
1. Az alapító okirat 1-15 . pontja  helyébe a következő rendelkezés lép: 
„  1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 
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1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Körömi Antall József Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11/A 
 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 IV. Béla Általános Iskola és 
Óvoda 

3577. Köröm Kossuth Lajos utca 44. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás. 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 Óvodai nevelés 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1.  A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó óvodai nevelés. 
4.3.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen belül: 

4.3.2.1. az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye 
alapján enyhe értelmi fogyatékos, vagy 
4.3.2.2. pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd. 

4.3.3. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás, cigány kulturális nevelés keretében, magyar nyelven. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Köröm község teljes közigazgatási területe. 
 
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az óvoda vezetőjét Köröm Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete – a hatályos jogszabályok figyelembe vételével – pályázat útján 
határozott időre bízza meg, felette az egyéb munkáltatói jogkört Köröm Község Önkormányzat 
polgármestere gyakorolja. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 
2 munkaviszony  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
 
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat 
6.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

6.2. A köznevelési intézmény 
6.2.1. típusa: óvoda 
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:  Az intézmény működését éves költségvetés 
keretében meghatározott pénzeszközök biztosítják, melyet Köröm Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete hagy jóvá. Az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény gazdálkodásával 
összefüggő feladatokat a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 
székhelyén 150 fő. 
6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11.   Köröm Község 
Önkormányzat 
Képviselő-
testülete 
jogosult 
rendelkezni a 
vagyon felett 

óvodai 
nevelés 
ellátásáa 

 
7. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a Körömi Antall József Óvoda 2013. február 20. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.” 
 
 
Köröm , 2015. május 28. 
 
 
 
   Tóth Tibor 
  polgármester 
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2. melléklet 
 
Okirat száma: 888-2/2015. 

Alapító okirat 
 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Körömi Antall József Óvoda alapító okiratát 
a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Körömi Antall József Óvoda 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11/A 
 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 IV. Béla Általános Iskola és 
Óvoda 

3577. Köröm Kossuth Lajos utca 44. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás. 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
4.3.1.  A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó óvodai nevelés. 
4.3.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen belül: 

4.3.2.1. az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye 
alapján enyhe értelmi fogyatékos, vagy 
4.3.2.2. pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd. 

4.3.3. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás, cigány kulturális nevelés keretében, magyar nyelven. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Köröm község teljes közigazgatási területe. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az óvoda vezetőjét Köröm Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete – a hatályos jogszabályok figyelembe vételével – pályázat útján 
határozott időre bízza meg, felette az egyéb munkáltatói jogkört Köröm Község Önkormányzat 
polgármestere gyakorolja. 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 
2 munkaviszony  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

 
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
6.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat 
6.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

6.2. A köznevelési intézmény 
6.2.1. típusa: óvoda 
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:  Az intézmény működését éves költségvetés 
keretében meghatározott pénzeszközök biztosítják, melyet Köröm Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete hagy jóvá. Az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény gazdálkodásával 
összefüggő feladatokat a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 
székhelyén 150 fő. 
6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 97  Köröm Község 
Önkormányzat 
Képviselő-
testülete 
jogosult 
rendelkezni a 
vagyon felett 

óvodai 
nevelés 
ellátásáa 
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7. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a Körömi Antall József Óvoda 2013. február 20. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 
 
Köröm, 2015. május 28. 

P.H. 
 
 

aláírás 
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Tóth Tibor polgármester 
Ismertette a közelgő programokkal kapcsolatos teendőket, a várható költségeket. 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 9 óra 30 perckor bezárta. 
 
Köröm, 2015. május 28. 
 
 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
 
 

 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
 
Lakatos Lászlóné        Üveges Béla 
       képviselő              képviselő 
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ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. május 28-án tartandó ülésére  

 
1. napirendi ponthoz 

 
……../2015. 

 
Köröm Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási 
rendelettervezetet 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 ötödik hónap utolsó 
napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. 

A rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket 
és kimutatásokat kell bemutatni: 

- az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 

- vagyonkimutatást és 

- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

Fenti tájékoztató adatok között nem fog szerepelni az adósságállomány lejártát tartalmazó kimutatás, 
hiszen 2012. december 31-én minden tartozás rendezésre került. Nem fog szerepelni továbbá az utolsó 
bekezdésben leírt részesedés alakulásának kimutatása, ugyanis az önkormányzat tulajdonában nincs 
gazdálkodó szervezet. 
Köröm Község Önkormányzata a 3/2014. (III.15.) rendeletével hagyta jóvá a 2014.évi költségvetését. 
 
Köröm Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési előirányzatainak alakulásáról, és azok 
teljesítéséről, a vagyoni és pénzügyi helyzetről, a 2014. évi zárszámadáshoz kapcsolódó szöveges 
beszámolót az alábbiakban terjesztem elő: 

 
 

A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 

A Köröm Község Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, másodsorban a szakmai-
ágazati törvények, rendeletek határozzák meg.  
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Az Önkormányzat kötelező feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, valamint 
szerződéses közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, amelyek a 
törvények, rendeletek által előírtak. 
 
A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, míg az egyéb módon ellátott feladatok 
szerződésekben kerültek rögzítésre. 
 
A feladatellátás módja: 
 

Megnevezés Ellátó 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége (Alaptevékenység) 

2013. április 1-jétől 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
(székhely település: Sajóhídvég, Kirendeltségek: 
Berzék, Köröm) 

Óvodai ellátás 
Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 

1 önállóan működő intézmény 2013. január 1-jétől 
(Köröm székhellyel, feladat ellátási hely: Köröm)  

Általános iskolai oktatás 
Körömi IV. Béla Általános Iskola 

Fenntartó és üzemeltető: Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 

Közművelődési feladatok, és könyvtár 
Könyvtár 

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár keretei között 
mozgókönyvtári formában 

Egészségügyi feladatok ellátása 1 háziorvosi körzet, (Girincs községgel közösen), 
1 fogorvosi körzet (Girincs községgel közösen), 
1 védőnői körzet, vállalkozási formában, 
Orvosi ügyeleti ellátás (Társulásban, Gesztely 
község székhellyel) 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi és 
családsegítői feladatok 

Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő 
Társulás keretén belül (Bőcs székhellyel)) 

Szociális alapellátási feladatok - szociális 
étkeztetés 

1 önállóan működő intézmény (Körömi Antall 
József Napközi Otthonos Óvoda konyháján 
keresztül) 

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás  

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás keretén 
belül a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény végzi 

Hulladékgazdálkodás Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

Közétkeztetés 1 önállóan működő intézmény (Körömi Antall 
József Napközi Otthonos Óvoda konyháján 
keresztül) 

A feladatok ellátása 2014. évben problémamentes volt.  
 
2013. március 31-ével megszűnt Köröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, és Köröm 
község 2013. április 1-jével csatlakozott a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. 
2013. január 1-jétől Köröm község a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda útján biztosítja az 
óvodai nevelést. 
2013. január 1-jétől az iskola működtetője és fenntartója az állam. 
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A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, az önkormányzat legfőbb törekvése az volt, hogy a 
feladat finanszírozás alapú támogatás mellett kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosítson, és kiaknázza 
azokat a további lehetőségeket, amelyek megtakarításokat hoznak. Ezeken túl éljen a pályázatokban 
rejlő felhalmozási források feltárásával a finanszírozási megtakarítások érdekében. 

 
 
 
 

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK ALAKULÁSA 
 
Köröm Község Önkormányzat 2014.évi bevételi előirányzata 229 949 e Ft eredeti előirányzatról az 
évközi módosítások során 319 401 e Ft-ra növekedett, a tényleges teljesítés 293 312 e Ft volt. 
 

Sor- 
szám Bevételi jogcím 2014. évi 

előirányzat 
2014. évi 

módosított 
előirányzat  

2014. évi 
teljesítés 

2014. évi teljesítés 
%-ban 

1 2 5       
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 121 903 167 356 162 356 97% 
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 18 225 18 225 100% 
3. Közhatalmi bevételek (B3) 4 880 22 590 10 921 48% 
4. Működési bevételek (B4) 2 270 10 334 1 300 13% 
5. Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0  
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0  
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0 0  
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) 129 053 218 505 192 802 88% 
9. Finanszírozási bevételek (B8) 100 896 100 896 100 510 100% 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) 229 949 319 401 293 312 92% 

 
Az előirányzat változás főbb okai: 

- költségvetési támogatások, közfoglalkoztatottak foglalkoztatásának támogatása, komp 
felújításához felvett támogatás miatti növekedés 

 
A 2014. évi bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 92 %-ban teljesültek.  
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KIADÁSOK ALAKULÁSA 
 
 
Az Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzata 229 949 e Ft, módosított előirányzat 319 401 e Ft, 
tényleges kiadás 272 096 e Ft  
 

Sor-
szám Kiadási jogcímek 2014. évi 

előirányzat 
2014. évi 

módosított 
előirányzat  

2014. évi 
teljesítés 

2014. évi 
teljesítés %-ban 

1 2 5       
1. Személyi juttatások (K1) 57 599 88 071 86 826 99% 
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 15 093 22 515 22 500 100% 
3. Dologi kiadások (K3) 43 355 44 810 39 975 89% 
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 16 688 27 310 27 174 100% 
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 7 967 12 030 4 063 34% 
6. Beruházások (K6) 1 685 29 013 20 0% 
7. Felújítások (K7)  3 692 11 782 8 090 69% 
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 0  

9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) 146 079 235 531 188 648 80% 

10. Finanszírozási kiadások (K9) 83 870 83 870 83 448 100% 

11.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K9) 229 949 319 401 272 096 85% 

 
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok: 
 

- jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőben kifizetésre kerültek 
- a Költségvetésben meghatározott létszámmal a feladatellátás biztosított volt 

 
 
Dologi és folyó kiadások: 
 
A feladatok ellátásához feltétlenül szükséges beszerzéseket és kiadásokat tartalmazza. 2014. évben a 
működés biztosított volt, a számlák kifizetése 10-20 napos késedelemmel történt meg.  
 
 
Átadott pénzeszközök: 
 

- Sajóhídvégi Közös Önkormányzati hivatal működéséhez hozzájárulás 
- Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő Társulás működéséhez hozzájárulás 
- Borsodvíz Zrt.-nek átadásra került a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra kapott támogatás 
 
 

Szociálpolitikai kiadások: 
  
Az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó támogatások, segélyek kifizetése 2014. évben időben 
megtörtént. 
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Felhalmozási kiadások: 
 
Megvalósult beruházások, felújítások: 

- utak felújítása  
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0112 „Kisléptékű településfejlesztés Köröm községben” Európai Uniós 
program támogatásból 

- komp felújítása 
- számítástechnikai eszközök (számítógép, laptop) beszerzése 

 
 
 

PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA 
 
A 2014. december 31-i záró pénzkészlet 49 976 e Ft volt.  A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 
összege 21 216 e Ft volt, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 21 216 e Ft. 
 
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány tartalmazza: 

1. 6 819 e Ft szállítói kötelezettséget,  
2. Téli közfoglalkoztatásra kapott előleget 
3. 2014. december hóra járó segélyek önrészét,  
4. szociális célú tűzifa vásárlására kapott előleget, és a szociális célú tűzifa szállítási költségére 

elkülönített összeget 
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VAGYON ALAKULÁSA 

 
Előzőév Tárgyév Változás M e g n e v e z é s 

eFt eFt %-a 
   A. Befektetett eszközök 455 151 455 151 100% 
  I. Immateriális javak 0 0  
 II. Tárgyi eszközök 317 835 371 835 100% 
III. Befektetett pénzügyi eszközök 14 714 14 714 100% 
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 
vagyonkezelésbe adott, illetőleg vagyonkezelésbe vett 
eszközök 

68 602 68 602 100% 

   B. Forgóeszközök 155 155 100% 
    I. Készletek 155 155 100% 
II. Értékpapírok 0 0  
   C. Pénzeszközök 17 062 49 976 293% 
   D. Követelések 14 312 4 126 28% 
I. Költségvetési évben esedékes követelések 11 968 3 638 30% 
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 0  
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 2 344 488 21% 
   E. Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások 8 977 8 977 100% 
   F. Aktív időbeli elhatárolások  0 0  
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) 495 657 518 385 105% 
   G. Saját tőke 490 835 490 835 100% 
   H. Kötelezettségek 4 822 27 550 571% 
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 3 818 27 550 722% 
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 0 0  
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1 004 0  
   I. Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások 0 0  
   J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos 
elszámolások 0 0  

   K. Passzív időbeli elhatárolások  0 0  
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K) 495 657 518 385 105% 

 
 
 
Az önkormányzat eszközeinek nagyságára és összetételének alakulására hatással volt: 
 

1. Köröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszűnésével a Polgármesteri Hivatal 
könyveiben szereplő tételek a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal könyveibe kerültek. 

2. Az iskola fenntartója és működtetője az állam lett. Az ingyenes vagyonkezelésbe adott 
vagyonelemek átvezetésre kerültek az Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 
vagyonkezelésbe adott, illetőleg vagyonkezelésbe vett eszközök közé. 

3. A Viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 79.§ (1) bekezdése alapján a Borsodvíz 
Zrt. részéről a vagyon kiadás 2013. január 01-el megtörtént. A vagyon 132 394 e Ft összegben 
térítésmentes vagyonátruházással 10 önkormányzat közös tulajdonába került. Az 
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önkormányzatok között a tényleges tulajdoni hányad aránya nem került meghatározásra, ezért 
Köröm Község Önkormányzat könyveiben a vagyonelem nem szerepel. 

  
 

RENDELET-TERVEZET 
 

 Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2015. (V.29.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi zárszámadásról 
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. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást 
a) 293 312 ezer Ft bevétellel, 
b) 272 096 ezer Ft kiadással, 
c)    21 216 ezer Ft  helyesbített pénzmaradvánnyal  
jóváhagyja. 
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a 
tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 
3. § Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.   
4. § Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül 
megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el. 
5. §  (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., és 7. 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
6. § (1) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek 
megfelelően hagyja jóvá. 
7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2., 3. tájékoztató 
adatok tartalmazzák.  
(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjaiban meghatározott kimutatásokat a 4. tájékoztató adatok 
tartalmazzák. 
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. 
évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Tóth Tibor Sinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                        jegyző



2. sz. melléklet 

22 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2015. május 28-i ülésére 

 
2. napirendi ponthoz 

……./2015. 
 

Beszámoló a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja 
szerint: „A jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.” Az elmúlt évben 
végzett munkáról az alábbiakban kívánok számot adni. 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) az irányadó jogszabályok, és 
ügyrend alapján végzi a munkáját.  
 
A Hivatalt létrehozó három település (Berzék, Köröm, Sajóhídvég) Képviselő-testületei 2015. 
februárjában módosították a közös hivatal létrehozására irányuló megállapodást, mely tartalmazza a 
Hivatal létszámának megoszlását, a finanszírozás módját. 
 
1. Humán erőforrás alakulása 
 
A kinevezett 13 fős köztisztviselői létszámban – a megállapodásban foglaltak szerint – változás nincs. A 
székhely (Sajóhídvég) településen, valamint a berzéki és körömi kirendeltségen 4-4-4 fő köztisztviselő 
végez állandó munkát. 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 ellátott feladat). 
Tartósan távollévő (GYED, GYES, betegszabadság) köztisztviselő nincs.  
A köztisztviselők számára előírt képesítési követelmények szerint valamennyi felső-, és középfokú 
végzettségű köztisztviselőnek a meglévő képzettsége mellett kötelező érvénnyel közigazgatási alap-, 
illetőleg közigazgatási szakvizsgát kell tennie egy/két éven belül. Továbbá bizonyos szakterületeken a 
szakmai szakvizsgák megléte is követelmény (pl. anyakönyvi igazgatás), amellyel jelenleg csak a 
jegyző és az aljegyző rendelkezik.  
Köröm községben 1 köztisztviselő 2015-ben fogja megszerezni a szakvizsgát. 
A köztisztviselők közül – a jegyzőn és aljegyzőn túl – 2 fő rendelkezik felsőfokú, 9 fő pedig középfokú 
képesítéssel. 
 
A közszolgálati jogviszonyban állók összetétele életkor és nemek szerint: 
 

Életkor Nő Férfi Összesen 
21-30 2 1 3 
31-40 2 0 2 
41-50 4 1 5 
51-60 3 0 3 

 
 
2013. július 1. napján hatályba lépett a központi teljesítményértékelési rendszer (TÉR), mely szerint a 
2014. év végi értékelés alapján minden köztisztviselő 80 % feletti (1 fő kiváló, 12 fő jó) minősítést 
kapott. 
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Kötelező elemként értékelésre került a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmény és a kompetencia 
alapú munkamagatartás. 
Ajánlott elemként értékelésre kerültek a kompetenciák, amely magában foglalja – a teljesség igénye 
nélkül – a határidők betartását, a szakszerűséget, jogszerűséget, a fejlődés igényét, a közszolgálatból 
és a szervezeti kultúrából fakadó magatartási, viselkedési, öltözködési szabályokat, az aktivitást, a 
stressz tűrését stb. 
Sajnos 2014-ben – fedezet hiányában – nem volt lehetőség illetményeltérítésre vagy jutalmazásra a 
teljesítményértékelés alapján.  
 
2. Tárgyi feltételek 
 
A Hivatal székhely településén a munkavégzés tárgyi feltételei megfelelőnek mondhatók, azonban az 
épület felújításra szorul, a régi, megkopott berendezési tárgyak (bútorok) cseréje indokolt volna. 
A berzéki kirendeltségen a legjobbak a tárgyi feltételek, bár a számítógépek nagy része mindhárom 
településen elavult. Magasabb szintű operációs rendszerrel rendelkező számítógépekkel gyorsabban 
és hatékonyabban lehetne a feladatokat ellátni. 
Sajnos a körömi kirendeltség tárgyi feltételei a legrosszabbak. Nagyon nagy szükség volna a 
kirendeltség hivatala épületének bővítésére és a meglévő rész felújítására, korszerűsítésére. Az irodák 
elrendezése rendkívül rossz és túlzsúfolt, a berendezési tárgyak elhasználódtak. A nyugodt 
munkavégzés feltételei egyáltalán nem biztosítottak. 
 
3. Feladatellátás 
 
a) Titkársági, testületi feladatok 
 
A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján ellátja a képviselő-testület és a bizottságok 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat. A Képviselő-testület 
döntéseinek szakmai megalapozása a jegyző és az aljegyző tevékenységi körének egyik legfontosabb 
területe. Biztosítani kell az előterjesztések szakmai színvonalát, a szükséges információk begyűjtését 
és feldolgozását, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítését és a felettes szerv részére 
határidőben történő beküldését. 
 
2014. évben a képviselő-testületek az alábbiak szerint üléseztek és hoztak döntéseket: 
 

Testület megnevezése Ülések 
száma 

Rendeletek 
száma 

Határozatok 
száma 

Közmeghallgatás 
időpontja 

Sajóhídvég Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

14 13 75 2014.03.26 

Sajóhídvég Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

5 - 17 Nem volt 

Berzék Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

15 14 77 2014.10.07. 

Berzék Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat (2014. október 12-
én alakult) 

 
2 

 
- 

 
7 

 
2014.12.11. 

Köröm Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

12 14 65 2014.12.29. 

Köröm Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

5 - 9 2014.11.13. 

 
b) Ügyiratforgalom 
 



2. sz. melléklet 

24 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal ügyiratforgalma (a táblázat mindhárom település adatait 
tartalmazza). 
 

Sorszámra Alszámra Ágazat 
iktatott iratok száma 

A Pénzügyek 1312 1573 
 Ebből:  1. Adóigazgatási ügyek 1164 1454 
              2. Egyéb pénzügyek 148 119 

B Egészségügyi igazgatás 22 33 
C  Szociális igazgatás 1902 2147 
E Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, 

területrendezés, kommunális igazgatás 
 

58 
 

70 
7 14 
0 0 
9 11 

 Ebből: 1. Környezet-és természetvédelem 
            2. Településrendezés, területrendezés 
            3. Építési ügyek 
            4. Kommunális ügyek 42 45 

F Közlekedési és hírközlési igazgatás 7 3 
G Vízügyi igazgatás 17 12 
H Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás 426 825 

112 34 
10 5 

148 635 
1 0 
4 5 

 Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 
            2. Polgárok személyi adatainak, lakcím nyilvántartási 
ügyek 
            3. Választásokkal kapcsolatos ügyek 
            4. Rendőrségi ügyek 
            5. Helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek 
            6. Egyéb igazgatási ügyek 

151 146 

I Lakásügyek 0 0 
J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 662 624 
K Ipari igazgatás 2 0 
L Kereskedelmi igazgatás, turisztika 12 2 
M  Földművelésügy, állat-és növény egészségügyi igazgatás 74 93 
N Munkaügyi igazgatás, munkavédelem 1177 301 
U Önkormányzati és általános igazgatási ügyek 1496 1122 

36 122 
6 8 

 Ebből: 1. Képviselő-testület iratai 
            2. Nemzetiségi önkormányzat iratai 
            3. Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri 
hivatalnak 
                az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek,   
                közalapítványnak és intézményeinek ügyei 

 
1454 

 
992 

P Köznevelési és közművelődésügyi igazgatás 27 27 
R  Sportügyek 0 0 
X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás 1 1 

 
Mindösszesen: 

 
7195 

 
6833 

 
A táblázat adatai jól tükrözik a Hivatal által ellátott feladatok nagyságrendjét és megoszlását. 
Kiemelkedő a szociális ügyek, adóügyek, munkaügyek (közfoglalkoztatás) ügyiratforgalma, de jelentős 
számú a gyermekvédelmi igazgatás (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények, HH,HHH 
határozatok), valamint az önkormányzati hivatal és intézményeinek irata is. 
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c) Gazdálkodás, pénzügyi igazgatás 
 
2014. január elsejével az államháztartás egészére kiterjedően új számviteli rendszer került bevezetésre, 
amely különválasztja a költségvetési számvitelt, a pénzügyi számvitelt, és a gazdasági események 
rögzítése során mindkettőt alkalmaznunk kell. Ennek megfelelően a könyvelendő tételek sem a 
megszokott formában kerülnek rögzítésre, rengeteg új feladattal és egészen más könyvelési 
technikával (EPER) kellett megküzdenünk. A költségvetési számvitelben az egyes kötelező és önként 
vállalt feladatok elkülönítését szolgáló szakfeladatok helyét a kormányzati funkciókra történő hivatkozás 
vette át. A nagymértékű változásra a könyvelő rendszerek sem voltak időre felkészülve. A gazdálkodási 
előadókra nagyon sok plusz terhet rótt az új rendszerre történő átállás. A pénzügyi számvitelben 
rögzített gazdasági események a mérleg egyes sorainak változásával a vagyon alakulását 
befolyásolják. A vagyon alakulásáról képet adó mérleg eszköz és forrás sorai az előző évi struktúrához 
képest jelentősen megváltoztak, emiatt rendező mérlegeket kellett készítenünk. Az időközi 
adatszolgáltatási kötelezettség is gyakoribbá vált, a korábbi negyedévenkénti pénzforgalmi jelentéssel 
azonos tartalmú, havi adatszolgáltatási kötelezettségünk van. (Mindhárom településen 1-1-1 fő látja el a 
feladatot, mely nagy terhet ró a gazdálkodási előadókra.)  
Fentieken túl Sajóhídvég községben kapcsolt munkakörben a gazdálkodási előadó végezte a népesség 
nyilvántartással kapcsolatos feladatot is.  
A gazdálkodási előadók munkakörét képezi továbbá a banki utalások teljesítése, a különféle pénzügyi 
nyilvántartások, elszámolások, beszámolók, stb. elkészítése. 
 
d) Adóigazgatás 
 
Az adóigazgatási feladatot mindhárom településen 1-1-1 fő végzi, kapcsolt munkakörben. A 2014. évre 
tervezett közhatalmi bevétel többnyire teljesült, melyről a zárszámadás keretében részletesebb 
tájékoztatást kapnak a képviselők. Berzék és Sajóhídvég községben a gépjárműadóval, az iparűzési 
adóval, valamint a talajterheléssel, illetve a tartozások közadók módjára történő behajtásával 
foglalkoznak az adósok. Köröm községben fentiekhez hozzájön még a kommunális adóval kapcsolatos 
feladat is. 
Az adós kollégák kapcsolt munkakörei településenként eltérőek (pl. hagyaték, népesség nyilvántartás, 
házi pénztár, termőföld eladással vagy bérlettel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése, iktatás, 
szociális igazgatási feladatok, közfoglalkoztatás). 
 
e) Igazgatási feladatok 
 
Feladatkörök közé tartozik (a teljesség igénye nélkül): 

- szociális igazgatás (önkormányzati segély, aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, helyi rendeletekben előírt 
egyéb támogatás) 

- jegyzői hatáskörben maradt gyámhatósági ügyek 
- hagyaték, 
- kereskedelem, ipar (működési engedélyek) 
- birtokvédelem 
- anyakönyvi ügyek (sajnos csak a jegyző és az aljegyző rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, 

mely jelentős plusz terhet ró rájuk) 
- népességnyilvántartás 
- munkaügyi feladatok ellátása (köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal, közfoglalkoztatottakkal 

kapcsolatos munkaszerződések, jelentések elkészítése) 
- ügyiratkezelés (2014. január 1-jétől elektronikus iktatás, irattározás) 
- egyéb önkormányzati, igazgatási ügyek (önkormányzati rendeletek előkészítése, honlapok 

frissítése, hirdetmények kifüggesztése, záradékolása, környezettanulmányok készítése, 
adatszolgáltatások stb.) 
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A feladatok rendkívül szerteágazóak, és sajnos nem lett kevesebb a munka a járási hivatalokhoz 
átkerülő feladat- és hatáskörök (közgyógy ellátás, ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság)  miatt. 
 
Nagy terhet rótt az ügyintézőkre az aktív korúak ellátásával, valamint a közfoglalkoztatással 
kapcsolatos feladatok ellátása. A különféle közfoglalkoztatási programokban részt vevő aktív korúak 
ellátásának szüneteltetése, az álláskeresési járadékra jogosító idő megszerzését, vagy más 
munkaviszony létesítését követően az ellátás megszüntetése, majd újrafolyósítása, valamint a helyi 
rendeletben előírt rendezett lakókörnyezet ellenőrzése nem kis feladatot jelentett a kollégáknak. 
 
Többletfeladatot jelentett 2014. évben az országgyűlési képviselők, valamint a helyhatósági választások 
lebonyolítása. A választások előkészítési, lebonyolítási, adminisztrációs feladatai minden köztisztviselőt 
érintettek vagy jegyzőkönyvvezetőként, vagy a helyi választási iroda tagjaként. 
 
A beszámolóból jól látható, hogy a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal milyen összetett, sokrétű 
és nagyszámú feladatokat lát el. Természetes az ellátott feladatok bemutatása nem fedi le teljesen a 
hivatali munkavégzést, csak a hivatal által ellátott legfontosabb feladatkörökből ad ízelítőt. A napi 
munkavégzés mellett még számtalan eseti jellegű feladatot is végzünk. 
 
Megítélésem szerint a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az egyre nehezebb gazdálkodási 
körülmények ellenére a hivatali  munka zökkenőmentesen folyt az elmúlt évben. 
Munkatársaimmal arra törekszünk, hogy színvonalas, hatékony, tovább javuló feladatellátást biztosítva 
még teljesebb mértékben szolgáljuk településeink lakosságát, a képviselő-testületek munkáját. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Döntési javaslat: 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2015. (V.28.) határozata 
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi szakmai beszámolóját megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Sajóhídvég, 2015. május 19. 
 
 
 Sinai Bertalanné s.k. 
       jegyző 
 
 



3. sz. melléklet 

27 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. május 28-án tartandó ülésére  

 
2. napirendi ponthoz 

 
……./2015. 
 

Beszámoló a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
2014. évi gazdálkodásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2013. január 1-jén megalakult Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben - az 
önkormányzati választásokat követően is –  változatlan formában működött tovább.  
2014. évben a feladatalapú finanszírozást a székhely (Sajóhídvég) település kapta. A támogatás az 
elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadásokra nyújtott fedezetet, amely a 
megállapodásban foglaltak szerint elszámolásra került az önkormányzatok között. 
 
A költségvetés készítésénél az az elv érvényesült, hogy az állam által nyújtott támogatáson felül az 
önkormányzatoknak ne kelljen saját költségvetésükből a működéshez hozzájárulniuk. Ugyanakkor az e 
célra kapott állami támogatás teljes mértékben a hivatal működési kiadásainak felhasználásra kerüljön. 
 
A 2014. évi gazdálkodás során fenti elv érvényesült, az önkormányzatokra – a feladatfinanszírozáson 
túl – többletterhet nem rótt a közös önkormányzati hivatal működtetése. 
 

FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 
 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal által ellátandó feladatok köre elsősorban Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak, másodsorban a szakmai-
ágazati törvények, rendeletek határozzák meg.  
A székhely településen, valamint a kirendeltségek településein állandó 4-4-4 fő, valamint a jegyző 
Berzék és Sajóhídvég községekben felváltva végez munkát. 
A közös önkormányzati hivatal intézményt nem tart fenn. 
 

 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA 

 
A közös önkormányzati hivatal bevételeinek és kiadásainak, valamint a pénzmaradványának alakulását 
a csatolt táblázatok mutatják be. 
 
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok: 
 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőben kifizetésre kerültek.  A teljesítés megegyezik a 
módosított előirányzat összegével. Az előirányzat módosítására a 2014. évi választásokra kapott 
támogatás miatt került sor. 
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Dologi és folyó kiadások: 
 
A székhely település feladatainak ellátásához szükséges beszerzéseket és kiadásokat tartalmazza. A 
teljesítés elmarad a tervezettől, illetve a módosított előirányzattól, köszönhetően a takarékos 
gazdálkodásnak. A megállapodás alapján a közös hivatal támogatására kapott összegből levonásra 
kerültek a személyi juttatások és járulékok, és az így fennmaradó összeg lakosságarányosan 
visszaosztásra került a társult települések részére. 
 
Felhalmozási kiadások: 
 
A közös önkormányzati hivatal beruházási kiadásai között szerepel a három hivatal által használt 
informatikai szoftverek (EPER, TAKARNET, E-iktat, Win-szoc stb.) ára. 
 

MARADVÁNY ALAKULÁSA 
 
A maradvány alakulását az új számviteli törvénynek megfelelően készítettük el, amely a megváltozott 
szemléletű könyvelés miatt negatív számot tartalmaz. Ennek oka, hogy a 2013. év decemberében 
kifizetett cafetéria juttatás csak 2014. év januárjában került lekönyvelésre. 2015. évben a könyvelésben 
már nem fog jelentkezni ez az összeg, pénzmozgást nem érint. 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…./2015.(V.28.) határozata  
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi gazdálkodását  55.691 eFt bevétellel,  56.141 eFt kiadással -450 eFt maradvánnyal 
elfogadja. 
 
Felelős: jegyző, gazdálkodási előadó 
Határidő: azonnal 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Sajóhídvég, 2015. május 19. 
 
 Sinai Bertalanné 
        jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 
Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május28-án 
tartandó ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya:  Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési 
jelentés 2014. évről 

 

 

Iktatószám: 889/2015. Melléklet:    1 db 

 

A napirend előterjesztője: Tóth Tibor  polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Soltész Balázs aljegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belső ellenőrzés Miskolc Kistérség Többcélú Társulása keretében történő feladatellátása esetén az 
éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Jegyzői Kabinet Ellenőrzési Osztálya állította össze és küldte meg az érintett jegyző részére. A 
polgármester az éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a zárszámadással 
egyidejűleg a képviselőtestület elé terjeszti a Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31). Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 56. § (8) bekezdése 
alapján. 
Az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a belső ellenőrzés adott évi 
tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az 
ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait tartalmazzák. A 
belső kontrollrendszer működése az ellenőrzési tapasztalatok, valamint a témában a jegyző által kitöltött 
kérdőív feldolgozása alapján került értékelésre. A jelentés tartalmára vonatkozó részletes előírásokat a 
Bkr. 48. §-a tartalmazza. 
 
A fentiek alapján készített éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az 1. melléklet 
tartalmazza. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t : 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, megtárgyalta az Éves ellenőrzési jelentés és 
az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2014. évről című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 

 
A képviselő-testület az 1. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést 
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. 
 

 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 
   
 
  
 Tóth Tibor 
 polgármester 
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1. melléklet 
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Köröm Község Önkormányzata és 

irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
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Vezetői összefoglaló 
Az önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó intézményeknél a belső ellenőrzési feladatokat a 
22/2012. (IV.25.) Társulási Tanácsi határozattal felülvizsgált belső ellenőrzési feladat ellátásáról szóló 
Társulási Együttműködési Megállapodás alapján a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása végzi. A 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2014. évben lefolytatott 
belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést. 
 
A jelentés a Bkr. 48. §, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató alapján készült. 
 
A Társulás belső ellenőrzése 2014. évben az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott 
ellenőrzési terv, valamint előzetes kockázatelemzés alapján végezte az ellenőrzéseket. A Társulás 
belső ellenőrzése szakmai tanácsadással is támogatta a jegyző munkáját. A belső ellenőrzés 
tekintetében 2014. évben a Bkr. 22. § értelmében a Társulásnál kijelölt személy a belső ellenőrzési 
vezetői feladatokat is ellátta. 
 
 
A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a belső ellenőrzési 
jelentésekben, amelyek hasznosulásáról az intézkedési tervekben megjelölt határidőt követően, a Bkr. 
46.§-a alapján beszámolót kért az ellenőrzött szervezettől. 
A belső ellenőrzések nyilvántartását a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési 
Osztálya végzi a Bkr. 22. § (2) b) pontja alapján. Az önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében 
a Bkr. 14.§ (1) szerinti külső ellenőrzések nyilvántartásáról az önkormányzat hivatala gondoskodik. 
A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesült. 
A belső ellenőrzés kiemelten fontos területként kezelte és ennek megfelelően értékelte az ellenőrzött 
területen a belső kontrollok működését. 
 
A jegyző a Bkr.1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelte a belső kontrollrendszer minőségét. 
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A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 
 

I.1/a Tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 
 

2014. évre a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Köröm Község Önkormányzatára és intézményeire 
vonatkozóan összesen 3 vizsgálatot tervezett, és ebből 3 vizsgálatot végzett el.  

 
 

Az ellenőrzési tervben foglalt és a végrehajtott feladatok bemutatása: 
  

Település Intézmény tervezett ellenőrzés típusa végrehajtott ellenőrzés típusa revizori nap 

Köröm Óvoda pénzügyi/ költségvetési 
támogatások ellenőrzése 

pénzügyi/ költségvetési 
támogatások ellenőrzése 3 

Köröm Önkormányzat pénzügyi pénzügyi 4 
 

Az ellenőrzés módszereként alkalmaztuk az ellenőrzés típusától függően a dokumentumok 
szúrópróbaszerű, vagy teljes átvizsgálását, illetve az adatok mintavételes eljárásban történő 
ellenőrzését.  

 
 

2014. évben terven felüli ellenőrzések indokoltsága: 
 

2014-ben az ellenőrzési osztály nem végzett olyan ellenőrzést, mely nem szerepelt a tervben és a 
rendkívüli feladatokra tervezett ellenőri napok számát meghaladta volna. 
 
 

I.1/b Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására 
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid 
összefoglalása 
Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, 
mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentéstétel nem történt. 

  

I.2/a A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága 
 
A Társulás a 2014. évi belső ellenőrzési tervet a társult települések vonatkozásában a 38/2013. (XI.27.) 
Társulási Tanácsi határozatával hagyta jóvá. A munkaszervezeten belüli belső ellenőrzési egység 1 
fővel kezdte el a működését az első félévben, a megfelelő tárgyi feltételek mellett. Az év folyamán két 
alkalommal került sor munkakör átadására.  Valamennyi munkatárs rendelkezett az államháztartásért 
felelős miniszter engedélyével, a belső ellenőrzési tevékenységre jogosult személyek nyilvántartásában 
szerepelnek. A kötelező továbbképzést valamennyi érintett munkatárs sikeresen teljesítette. 
A 2013. évtől belső ellenőrzési tevékenység központi költségvetési támogatása a Társulások 
vonatkozásában megszűnt, így a tevékenység ellátásának finanszírozására –létszámcsökkentési 
döntéssel- a Társulás egy külön pénzügyi keretet hozott létre, amelyben 2014. évre 1 fő belső ellenőr 
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létszámhelyet engedélyezett. Az Mötv. szerint előírt feltételeknek is megfelelve a Társulás 
munkaszervezete megszűnt, a belső ellenőrzést ellátó dolgozók az átalakítást követően a Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztályára kerültek 2013. április 1-jétől. 
2014. évben a tényleges felhasznált revizori nap (148 nap) az éves ellenőrzési tervben rögzített 
munkaterv szerint alakult. 

 

Srsz. Megnevezés

Átlagos 
munkanapok 

száma / fő Létszám (fő)

Ellenőri napok száma 
összesen (Átlagos 

munkanapok száma × 
Létszám)

1.

Bruttó munkaidő 
(naptári napok 
száma – szombat, 
vasárnap) 252 1 252

2.
Kieső munkaidő 
(3)+(4)+(5) 46

3. Fizetett ünnepek 8 1 8

4.
Fizetett szabadság 
(átlagos) 36 1 36

5.
Átlagos 
betegszabadság 2 1 2

6.

Nettó munkaidő 
(rendelkezésre álló 
kapacitás(1)-(2)): 206

7.

Tervezett 
ellenőrzések 
végrehajtása 148

8.

Soron kívüli 
ellenőrzés (tartalék 
15%) 46
-ebből terv és 
beszámolókészítés 20

9.
Tanácsadói 
tevékenység 7

10. Képzés (5 nap/fő) 5

11.

Összes 
tevékenység 
kapacitásigénye 
(7+......+10): 206

12.

Az éves ellenőrzési 
terv 
végrehajtásához 
szükséges: 206  

 

I.2/b A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének 
biztosítása 
 
A belső ellenőrzési egység dolgozói a Társulás székhelytelepülése Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának köztisztviselői, a Jegyzői Kabineten belül működő Ellenőrzési Osztály dolgozói, közvetlen 
felettesük az Ellenőrzési osztály vezetője. 
A Bkr. 19.§ (1) foglaltakban meghatározott funkcionális függetlenség biztosított volt. 

 
 
 

I.2/c Összeférhetetlenségi esetek 
 
A Bkr. 20. §-a alapján azonosítható összeférhetetlenségi eset nem történt az ellenőrzési tevékenység 
során. 
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I.2/d A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 
 

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló jogszabály 25. § szerinti jogosultságokkal a belső ellenőr rendelkezik, munkáját 
korlátozó intézkedések nem gátolják. 

 

I.2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők bemutatása 
 
Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételeket a Társulás, Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, illetve az önkormányzat/intézmények biztosították. 
A működéshez szükséges pénzügyi forrás a Társulás költségvetéséből származik. 
 

I.2/f Az ellenőrzések nyilvántartása 
 
A belső ellenőr a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői kabinet Ellenőrzési 
Osztálya útján az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési 
dokumentumok megőrzéséről. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 47. §-ában illetve az 50. §-ában 
felsoroltakat. 
A megállapodásban érintett szervezeti egységeknél végzett külső ellenőrzésekről a Bkr. 14. § (1) 
bekezdése alapján az ellenőrzött költségvetési szerv köteles nyilvántartást vezetni. Külső ellenőrzés 
nem volt 2014.évben.  
 

I.2/g Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
A társulásba bevont önkormányzatoknál általános ellenőrzési tapasztalat alapján kockázati elemként 
értékeljük, ezért szükségesnek tartjuk felhívni valamennyi szervezet figyelmét, a: 

• gazdálkodási feladatokat, különösen a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás jogszabályi 
előírások szerinti alkalmazására, 

• belső kontrollok folyamatos felülvizsgálatára és használatára, Vezetői Irányítási Rendszer 
működtetésére. 

• a korábbi intézkedési tervben elfogadott, végre nem hajtott intézkedések teljesítésére, mivel 
ezeket jelentős kockázati tényezőként értékeli egy esetleges külső ellenőrzés. 

 
A megállapítások számának csökkentése érdekében továbbra is fontosnak tartjuk az 
önkormányzatokkal folytatott év közbeni folyamatos konzultációkat, a közös jogszabály-értelmezéseket, 
tanácsadási tevékenységet. 
 
 
 

I.3 A tanácsadó tevékenység bemutatása 
 
A belső ellenőrzési egység külön szóbeli felkérés alapján elsősorban a jogszabályváltozások folyamán 
szükséges szabályzat-módosítások és dokumentációk, nyilvántartások vezetésének ügyeiben adott 
tanácsadást. A tanácsadás egyrészt célirányosan a helyszíni vizsgálatkor az adott témakörben felmerült 
kérdések megválaszolásával, másrészt telefonon, email-ben az önkormányzati gazdálkodást, illetve a 
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közalkalmazottak jogállásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényekben foglaltak 
értelmezését és alkalmazását érintették. A külső ellenőrzések (pl.:Állami Számvevőszék) által kért 
adatszolgáltatásnál közreműködtünk. A belső ellenőrzési egység által adott véleményekben, 
javaslatokban a Költségvetési levelek című szakmai folyóiratban, belügyminisztériumi feljegyzésekben 
szereplő állásfoglalásokat is felhasználta.   

II.1 A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján/belső 
kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének 
növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 
 
JK-95071-5/2014. iktatószámú MKTT belső ellenőrzési jelentés Köröm Község Önkormányzat 
költségvetési támogatáshoz kapcsolódó mutatószám felmérés ellenőrzéséről 

Az ellenőrzés célja: 
• A települési önkormányzatok óvoda és gyermekétkeztetés feladatokat érintő támogatás 

mutatószám felmérésének adatait a vonatkozó költségvetési törvények és kapcsolódó 
jogszabályok alapján határozták-e meg. 

• Az elszámolásokat megalapozó adatszolgáltatások megbízhatóságának ellenőrzése. 
 

Az ellenőrzés összegző megállapításai: 
Az önkormányzat óvodai, gyermekétkeztetést érintő támogatás mutatószám felmérésének adatait alapvetően a vonatkozó 
költségvetési törvények és kapcsolódó jogszabályok alapján határozta meg. 

A 2014. évi költségvetési támogatási igénylés mutatószámadatainál tapasztalt eltérések a 2014. évi költségvetési 
törvényben meghatározott időpontban módosíthatóak. 

Amennyiben megvalósul a 2014/2015. nevelési évben tervezett új óvodai csoport indítása, figyelemmel kell lenni az Alapító 
Okiratban rögzített maximális létszám módosítására, illetve a 2014. évi gyermekétkeztetési támogatás óvodai étkezésben 
résztvevők létszámának felülvizsgálatára. 

Az elszámolásokat megalapozó tanügyi dokumentumok, adatszolgáltatások a jogszabályi előírások alapján, ellenőrizhető 
módon kerültek kiállításra.  
 
Intézkedési javaslatok: 
Intézkedési javaslat nem született. 

 

JK.281073/2015. iktatószámú MKTT belső ellenőrzési jelentés Köröm Önkormányzat pénzügyi 
ellenőrzéséről 
 
Az ellenőrzés célja: 

• annak értékelése, hogy az Önkormányzatnál a törvényi előírásokat, a Gazdálkodást érintő szabályzatok vonatkozó 
pontjait érvényesítették-e a házipénztár kezelése, készpénz-, banki forgalom elszámolása során. 

• Az Önkormányzatnál a jogszabálynak megfelelően hajtották-e végre az államháztartás számvitelének 2014. évi 
megváltozásával kapcsolatos feladatokat (4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet, 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet, 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet).  
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Az ellenőrzés összegző megállapításai: 
Az intézmény gazdálkodása alapvetően jól szabályozott, a feladatokat és hatásköröket kijelölték, de a belső 

szabályzatok aktualizálása szükséges. A belső szabályzatok aktualizálására vonatkozóan a korábbi évek ellenőrzési 
jelentései is tartalmaznak javaslatokat. A Közös Hivatal Pénzkezelési illetve Gazdálkodási Szabályzata a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően elkészült, melyet kiterjesztettek Berzék Község Önkormányzatra, Sajóhídvég Község 
Önkormányzatra. Jelen ellenőrzés során javaslatot tettünk a szabályzatok Köröm Község Önkormányzatra való 
kiterjesztésére. 
Az intézményben a pénzügyi, gazdálkodási tevékenység jól szervezett, a jogszabályi előírásoknak alapvetően megfelelő. A 
számviteli, pénzügyi feladatok végrehajtására megfelelő képzettségű szakembereket alkalmaznak.  
A pénztár, illetve a bank tételeit átnézve ellenőriztük a jogszabályoknak, valamint a belső szabályozásnak való megfelelést. 
A kifizetések rendelkeztek az egyéb, a kifizetés alátámasztását szolgáló mellékletekkel, azok alaki tartalmi megfelelőssége 
biztosított volt. A mérleg alátámasztást érintő intézkedési javaslatok miatt szükségesnek tartjuk a gazdálkodási terület 
kiemelt kezelését a közeljövőben, illetve a javasolt intézkedések mielőbbi végrehajtását. 
A kiválasztott adatok ellenőrzése során tett megállapítások kártérítési, felelősségre vonási eljárást, önellenőrzéssel 
helyesbítendő tételekre vonatkozó megállapításokat nem tartalmaznak.  
 
Intézkedési javaslatok: 

1. Vizsgálják felül és aktualizálják a jogszabályi és a személyi változások alapján a gazdálkodási szabályzatokat, a 
jelentésben foglaltak alapján. 

2. A mérlegszámlák alátámasztása érdekében végezzék el: 

• Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsor, ingatlankataszteri nyilvántartással történő 
egyeztetését, eltérések rendezését. 

• A Gépek, berendezések, felszerelések mérlegsor analitikus nyilvántartással történő egyeztetését, 
eltérések rendezését. 

• Tartós részesedések között kimutatott részvények, üzletrészek, részletes adatainak feltárását elsősorban 
az év végi értékelési kötelezettség biztosítása érdekében. 

 
 
1. Kontrollkörnyezet 
 
A Jegyző a Hivatal hatékony, gazdaságos és eredményes működése érdekében olyan 
kontrollkörnyezetet alakít ki, amelyben: 
      - világos a szervezeti struktúra, 

- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, 
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 
- átlátható a humánerőforrás-kezelés. 

A kontrollkörnyezet része az ellenőrzési nyomvonal, valamint a szabálytalanságok kezelésének az 
eljárásrendje. 
Kontrollkörnyezet keretében a szervezeti felépítés szabályozott feladatai, célrendszere meghatározott 
(Alapító Okirat, SZMSZ), a főbb folyamatok szabályozottak. A feladatellátáshoz a megfelelő humán 
erőforrás rendelkezésre áll, a szükséges továbbképzések terv szerint történnek. 
A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított. A feladat és felelősségi körök szabályozottak. 
 
2. Kockázatkezelés 
 
A kockázatok kezelésére javasolt elkészíteni a kockázatkezelési szabályzatot és ellenőrzési 
nyomvonalat, továbbá a Bkr. 7. §-nak megfelelőn a költségvetési szerv vezetője köteles 
kockázatkezelési rendszert működtetni. 
A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A folyamatba 
épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal. 
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3. Kontrolltevékenységek 
 
A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (a továbbiakban: FEUVE) alapvető célja 
számot adni arról, hogy az Intézményi pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, gazdaságosan, 
hatékonyan és eredményesen történik a gazdálkodás. 
 
Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési 
nyomvonal kialakított, a feladatok és felelősségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt. 
A FEUVE rendszer működtetése, az egyes tevékenységek feladatköri elkülönítése biztosított, a 
különféle eljárási rendek, hozzáférési, beszámolási eljárások szabályozottan történnek. 
 
FEUVE főbb jellemzői: 
 

A folyamatnak megfelelő időben 
történik 

A problémákat korán felderíti, a kockázatok csökkentéséhez 
hozzájárul. 

Gazdaságos „Elvárható” biztosítékot nyújt a kívánt eredmény elérésére, a 
legkevesebb nemkívánatos mellékhatással. 

Számon kérhető Segít a beszámoltathatóságot biztosítani, a kijelölt feladattal 
kapcsolatban. 

Megfelelő helyen van Ott alkalmazzák, ahol a leghatékonyabb. 

Rugalmas Az eljárások változásait gyorsan elsajátítja, a teljes rendszer 
változtatása nélkül. 

Oknyomozó Nem csak problémákat, hanem annak okait is megtalálja. 

Célszerű A vezetés szükségleteinek megfelel. 

 
4. Információ és kommunikáció 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek 
biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, 
szervezeti egységhez, illetve személyhez. 
Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok 
hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok 
világosan meg legyenek határozva. 
 
 
5. Monitoring rendszer 
 
A Hivatal monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti 
nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből 
áll. 
A belső kontrollrendszer keretén belül működő belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot 
adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és 
eredményességét növelje. 
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Az önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó intézményeknél a belső ellenőrzési feladatokat a 
22/2012. (IV.25.) Társulási Tanácsi határozattal felülvizsgált belső ellenőrzési feladat ellátásáról szóló 
Társulási Együttműködési Megállapodás alapján a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása végzi. 
 
A belső kontrollrendszer kialakításáról és működtetéséről készült kérdéslista értékelése alapján 
javasoljuk a belső kontrollok felülvizsgálatát. 
 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása 

Az ellenőrzések megállapításait az ellenőrzöttek részletesen megismerték. 
A javaslatok realizálása érdekében a vezetők - a felelősöket és a határidőket tartalmazó - intézkedési 
tervet készítettek. A feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési terv végrehajtásáról az 
ellenőrzött által elkészített beszámolót meg kell küldeni az Ellenőrzési Osztály részére. 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 56. § (8) bekezdése értelmében az önkormányzati költségvetési szervek belső 
ellenőrzési vezetői az éves ellenőrzési jelentésüket a tárgyévet követő év március 20-áig kötelesek 
megküldeni a jegyző részére.  
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2015. május 28-i ülésére 

 
4. napirendi ponthoz 

 
………/2015. 
 
 

Körömi Antall József  Óvoda alapító okiratának módosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja 
értelmében a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok körében gondoskodni az óvodai 
ellátásról. Köröm község e feladatának a Körömi Antall József Óvoda fenntartásával és működtetésével 
tesz eleget. 
 
A Magyar Államkincstár határozatban értesítette az önkormányzatot, hogy az óvoda törzskönyvi 
nyilvántartásában 2015. január 1-i hatállyal a kormányzati funkció kódokat illetően jogszabályon alapuló 
változást vezettek át. Ennek értelmében az „Óvodai intézményi étkeztetés” helyett bevezették a 
„Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” és „Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben” 
kormányzati funkció kódokat. 
 
A MÁK által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati funkció kód változásokat a 
költségvetési szerv alapító okiratában is módosítani kell. 
 
Köröm községben a 2015/2016-os nevelési évben óvodaköteles gyerekek száma 183 fő. Az eddig 
végrehajtott bővítéssel 5 csoport beindítása zavartalanul megtörténhet. Az igen magas létszám miatt 
azonban a tornaszobát is be kell fogni csoport befogadására, így 6 csoport beindítása lenne lehetséges. 
A bővítésre az egyre növekvő gyermeklétszám miatt volt szükség, így a jelenlegi 4 csoport helyett 6 
csoporttal kezdheti meg a 2015/16-os nevelési évet az óvoda. A  csoportbővítést szintén át kell vezetni 
az intézmény alapító okiratán. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 84. § (7) bekezdése szerint a fenntartó legkésőbb az intézkedés 
tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási 
intézmény átszervezésével kapcsolatban. A (9) bekezdés kimondja, ha a nevelési-oktatási intézmény 
alapító okirata tartalmazza a nemzetiségi nevelési-oktatási feladat ellátását, akkor a települési 
önkormányzat  az intézmény átszervezésével összefüggő döntéséhez beszerzi az érintett települési 
nemzetiségi önkormányzat egyetértését. 
 
Körömi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő-testület ülését megelőzően szintén ülésezett, 
amelyen egyetértett a tervezett változással. 
 
Az államháztartásról szóló törvény 8/A. § (2) és 11. § (7), valamint a 111. § (26) bekezdése 2015. 
január 1-jétől formanyomtatványok használatát írja elő a módosító okiratok tekintetében. A MÁK 
levelében arra hívja fel az önkormányzatok figyelmét, hogy a 2015. január 20. utáni testületi döntéssel 
elfogadott okiratokat elsődlegesen az előírt formanyomtatványokon kell elfogadni. 
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Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a Körömi Antall József Óvoda alapító okiratának módosítását és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot fent leírtak alapján elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (V.28.) határozata 
a Körömi Antall József Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körömi Antall József Napőközi Otthonos Óvoda 
alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerint, az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Felkéri a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, hogy a módosító és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a MÁK törzskönyvi nyilvántartása és az intézmény részére küldje 
meg. 
 
Felelős: aljegyző 
Határidő: június 15. 
 
 
Köröm, 2015. május 19. 
 
     Tóth Tibor 
    polgármester 
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1. melléklet 
 
Okirat száma: 1498/2015. 
 

 
Módosító okirat 

 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013 február 20. napján kiadott alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a …/2015. (V.28.) önkormányzati határozatra 
figyelemmel - a következők szerint módosítom: 
  
 
1. Az alapító okirat 1-15 . pontja  helyébe a következő rendelkezés lép: 
„  1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Körömi Antall József Óvoda 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11/A 
 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 IV. Béla Általános Iskola és 
Óvoda 

3577. Köröm Kossuth Lajos utca 44. 

 
4. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás. 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 Óvodai nevelés 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1.  A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó óvodai nevelés. 
4.3.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen belül: 

4.3.2.1. az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye 
alapján enyhe értelmi fogyatékos, vagy 
4.3.2.2. pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd. 

4.3.3. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás, cigány kulturális nevelés keretében, magyar nyelven. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Köröm község teljes közigazgatási területe. 
 
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az óvoda vezetőjét Köröm Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete – a hatályos jogszabályok figyelembe vételével – pályázat útján 
határozott időre bízza meg, felette az egyéb munkáltatói jogkört Köröm Község Önkormányzat 
polgármestere gyakorolja. 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 
2 munkaviszony  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
 
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat 
6.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

6.2. A köznevelési intézmény 
6.2.1. típusa: óvoda 
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:  Az intézmény működését éves költségvetés 
keretében meghatározott pénzeszközök biztosítják, melyet Köröm Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete hagy jóvá. Az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény gazdálkodásával 
összefüggő feladatokat a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 
székhelyén 150 fő. 
6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11.   Köröm Község 
Önkormányzat 
Képviselő-
testülete 
jogosult 
rendelkezni a 
vagyon felett 

óvodai 
nevelés 
ellátásáa 
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7. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a Körömi Antall József Óvoda 2013. február 20. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.” 
 
 
Köröm , 2015. május 28. 
 
 
 
   Tóth Tibor 
  polgármester 
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2. melléklet 
 
Okirat száma: 888-2/2015. 

Alapító okirat 
 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Körömi Antall József Óvoda alapító okiratát 
a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Körömi Antall József Óvoda 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11/A 
 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 IV. Béla Általános Iskola és 
Óvoda 

3577. Köröm Kossuth Lajos utca 44. 

 
4. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás. 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
4.3.1.  A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó óvodai nevelés. 
4.3.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen belül: 

4.3.2.1. az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye 
alapján enyhe értelmi fogyatékos, vagy 
4.3.2.2. pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd. 

4.3.3. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás, cigány kulturális nevelés keretében, magyar nyelven. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Köröm község teljes közigazgatási területe. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az óvoda vezetőjét Köröm Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete – a hatályos jogszabályok figyelembe vételével – pályázat útján 
határozott időre bízza meg, felette az egyéb munkáltatói jogkört Köröm Község Önkormányzat 
polgármestere gyakorolja. 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 
2 munkaviszony  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

 
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
6.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat 
6.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

6.2. A köznevelési intézmény 
6.2.1. típusa: óvoda 
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:  Az intézmény működését éves költségvetés 
keretében meghatározott pénzeszközök biztosítják, melyet Köröm Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete hagy jóvá. Az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény gazdálkodásával 
összefüggő feladatokat a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 
székhelyén 150 fő. 
6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 97  Köröm Község 
Önkormányzat 
Képviselő-
testülete 
jogosult 
rendelkezni a 
vagyon felett 

óvodai 
nevelés 
ellátásáa 
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7. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a Körömi Antall József Óvoda 2013. február 20. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 
 
Köröm, 2015. május 28. 

P.H. 
 
 

aláírás 
 
 


