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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: 9/2015. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 15.00 órai kezdettel, 
a Köröm Községi Önkormányzat polgármesteri irodában, a 3577 Köröm, Rákóczi u. 
11. szám alatt megtartott n y í l t üléséről. 

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

Soltész Balázs   aljegyző 
 
Meghívott:  Rontó Attila   RNÖ elnök 

Torhány Imréné                          pályázó 
 
Igazoltan távol: - 
 
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 Horváth Gézáné és Üveges Béla képviselőket javasolta.     
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. A képviselők 7 igen szavazattal a javasolt 
napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak szerint elfogadták: 
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Napirendi pontok: 
 
 

1. Javaslat a Körömi Antall József Óvoda óvodavezetői megbízás elbírálására 
Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 

 
 

 
2. Egyebek  

 
 

1. Napirend tárgyalása 
 

Javaslat a Körömi Antall József Óvoda óvodavezetői megbízás elbírálására 
Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi 

Torhány Imréné pályázó 
Nyilatkozott, hogy beleegyezik a napirend nyílt tárgyalásába. Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy 
megbízott vezetőként milyen munkát végzett az elmúlt hónapokban. Megújította az óvoda szakmai és 
személyi állományát. 
Csoportonként különböző nevelési elvek érvényesülnek. Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy 
Rimán Klaudia és Tóthné Bukovenszki Ildikó óvónők felmondtak és már nem dolgoznak az óvodában. 
Elmondta, hogy az üres álláshelyekre pályázat alapján elsősorban helyi munkaerőre számít. 
Üveges Béla képviselő 
Úgy látta, most 2 legyet ütünk egy csapásra, egyrészt hallhatunk egy beszámolót az elmúlt hónapok 
munkájáról, másrészt felvázolásra kerülnek a vezetői elképzelések 
Tóth Tibor polgármester 
Elmondta, hogy a vezető óvónő megbízott vezetőként beleláthatott az óvoda életébe és így a kinevezés 
sokkal egyszerűbb és gördülékenyebb lehet. 
Üveges Béla képviselő 
Megkérdezte, hogy hány csoport indul ősszel: öt vagy hat? 
Tóth Tibor polgármester 
Elmondta, hogy 5 csoport fog indulni. 
Torhány Imréné pályázó 
Jelezte, a képviselő testület felé, hogy a nyugdíjba vonuló szakácsok helyére újakat kell beiskolázni, 
ezek költségét jó lenne az Önkormányzatnak fizetni. Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy Kassainé 
Sinka Andrea is sikeresen felvételizett Sárospatakra az óvónőképzőbe. Tanulmányi szerződéssel 
szeretné támogatni a tanulmányait. 
További kérdés, észrevétel nem lévén Tóth Tibor polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
28/2015.(VIII.31) határozata 
Körömi Antall József Óvoda óvodavezető kinevezéséről 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő- testülte úgy dönt, hogy érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja az óvodavezetői állásra kiírt pályázatát és 
a Körömi Antall József  Óvoda óvodavezetőjének  Torhány Imréné ( szül: Miskolc 
1975.01.04.an:Dobai Jolán)) óvónőt bízza meg 2015.szeptember 1-től 
2020.augusztus 15-ig. Alapbérét a besorolása szerint 248.624 forintban vezetői 
pótlékát 68.200 forintban állapítja meg.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
2. Napirend tárgyalása 

 
Egyebek 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta hogy „Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát hogy a belső 
ellenőrzési feladatokat 2016. január 1. napjával továbbra is a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
keretein belül kívánja ellátni.” 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
                           29/2015. (VIII.31.) határozata 

 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát hogy a belső ellenőrzési 
feladatokat 2016. január 1. napjával továbbra is a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás keretein 
belül kívánja ellátni. 
 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tóth Tibor polgármester tájékoztatta a testületet hogy a fogászati ellátás biztosítása érdekében 
szükséges szerződést kötni a működtetés jogát megszerző ADAMANTIN Kft-vel. 
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Javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
 
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 
 
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
                           30/2015. (VIII.31.) határozata 
 

Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 
fogászati feladatellátás működtetését és  úgy döntött, hogy a fogorvosi körzet 
feladatainak további, zavartalan és folyamatos ellátása érdekében a 
működtetési jog birtokosát foglalkoztató Adamantin Kft.-vel a társult 
önkormányzatokkal egyetértve feladat ellátási  szerződést  köt, mely szerződés 
a praxisra vonatkozó működtetési jogra vonatkozó adásvételi szerződéssel válik 
hatályossá. 
 
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a szerződést 
az Önkormányzat nevében írja alá. 

   
Felelős: polgármester 

                          Határidő: azonnal 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy tegnap elkezdődött a labdarúgó bajnokság, továbbá 
újraszervezi a polgárőrséget Köröm Községben. 
Üveges Béla képviselő 
Jelezte a képviselőtestület felé, hogy az iskolánál gondot jelent a szemétszállítás, nincsenek matricák a 
gyűjtőedényeiken. Ezzel kapcsolatban mi az Önkormányzat álláspontja? 
Tóth Tibor polgármester 
Csak azt tudja mondani, az igazgató asszony rendelje meg a közszolgáltatást a szolgáltatótól és kap 
matricát az intézmény. Ez már nem az Önkormányzat hatáskörébe tartozó feladat. 
Jablonkai Bertalan képviselő 
Van Köröm Községben polgárőrség, Ruszó László az elnöke. 
Tóth Tibor polgármester 
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Ő nem foglalkozik ezzel az egyesülettel, nem biztos benne, hogy törvényesen működik ez a társaság, 
ezért tiszta lappal egy újat alakítanak, amely az Önkormányzattal szoros kapcsolatban lesz. 
 
Tóth Tibor polgármester egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Polgármester a Testületi ülést 16 
óra 35 perckor bezárta. 
 
Köröm, 2015. augusztus 31. 
 
 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
 

 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
 
      Horváth Gézáné            Üveges Béla 

képviselő                képviselő 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2015. augusztus 31-én megtartandó ülésére 
 

1. napirendi ponthoz 
 
Tárgy:  Javaslat a Körömi Antall József Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálására 
 
Előterjesztő:  Tóth Tibor polgármester 
 
 
Tisztelt  Képviselő-testület ! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( a továbbiakban: Nk.tv.)  83. § (2) bekezdés f) 
pontja alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése   a fenntartó feladata. 
Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, át nem ruházható képviselő-testületi hatáskör, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja értelmében, 
pályázat útján kell meghirdetni és betöltetni. 
A megbízás feltételeinek meghatározását a pályázat kiírója határozza meg, melyet a Nk.tv. , valamint a    
közalkalmazottak  jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (a továbbiakban Kjt.) és a és a 
közoktatási intézményekben a Kjt. végrehajtásáról rendelkező 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 
szabályoz. 
 
A Képviselő-testület 59/2014.(XII.04.) számú határozatával  került meghirdetésre  Óvoda óvodavezetői 
feladatainak ellátására, kiírt újabb pályázat. 
A pályázati feltételeket- a hivatkozott jogszabályokban meghatározott kötelező tartalmi elemek 
figyelembevételével- a Képviselő-testület határozta meg. 
 
A pályázati feltételek: 

• Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a 
köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és 
szakképzettség, 

• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  
• legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
• a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben 
történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,  

• a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú végzettség, vagy 
közoktatás vezető szakképzettség és a nyelvvizsga. 

 
Illetmény és egyéb juttatások meghatározása: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatási 
intézményekben a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározottak az 
irányadók. 

 
A testület a pályázat benyújtásának határidejét 2015. július 1. napjában  fogalmazta meg. 
A pályázat benyújtásának  határidejéig  egy pályázat került benyújtásra:  
Torhány Imréné 3574 Bőcs József Attila út 5. 
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A pályázati eljárást az aljegyző a Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaival és az intézményi 
közösségekkel együttműködve bonyolította le.  
 
A pályázat az alábbi  tartalmi követelményeket határozta meg: 

• a pályázó szakmai életrajza, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő  

fejlesztési elképzelések, 
• iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolata, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma 
közölhető harmadik személlyel. 

 
Az  Nk.tv. 67. §.(1) bekezdés  b) pontja alapján  a Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 
megbízás feltétele: pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, mely 
végzettséggel pályázó rendelkezik. 
 
 
A pályázó a meghatározott dokumentumokat benyújtotta. Pályázata a formai tartalmi követelményeknek 
megfelel, a vezetési programot, a szakmai önéletrajzot, az okiratokat, illetve másolataikat a 
nyilatkozatokat megfelelő példányszámban csatolta. 
 
A pályázati eljárás előkészítését és lebonyolítását  a Nk.tv.  83.§ (4)  bekezdése  a), b), c), valamint  (5) 
bekezdése alapján  végezte el az aljegyző és munkatársai. 
A nevelési intézményben megalakult az Előkészítő Bizottság , részükre a vezetői pályázat 1 példánya 
átadásra került. A Bizottság az intézményen belüli közösségekkel véleményeztette a vezetői programot, 
a véleményeket jegyzőkönyvben rögzítették. 
A pályázatról az alkalmazotti kör (óvodapedagógusok,pedagógiai munkát segítő dajkák, konyhai 
dolgozók) a Szülői Munkaközösség és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat fogalmazta meg 
véleményét. 
Mindezen szervezetek egyhangúan támogatásáról biztosították a pályázót 
 
A Kjt. 23.§. (3) bekezdése  alapján: A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályában 
megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.  
A Kjt. végrehajtásáról rendelkező 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet  5. §. (2) bekezdése alapján:  a 
magasabb vezetői megbízás  az év során bármikor, öt évre adható.  
 
A kinevezés része  az illetmény és az egyéb juttatások meghatározása a kinevezett magasabb vezető 
részére. A kinevezett magasabb vezető illetményét, vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 
alapján kell meghatározni. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Körömi Antall József Óvoda óvodavezetői álláspályázatára 
beérkezett pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést tárgyalja meg, és határozati javaslat figyelembe 
vételével hozza meg döntését. 
 
Köröm, 2015, augusztus 26. 
        Tóth Tibor 
                               polgármester 
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Határozati javaslat: 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
……/2015.(VIII.31) határozata 
Körömi Antall József Óvoda óvodavezető kinevezéséről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő- testülte úgy dönt, hogy érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja az óvodavezetői állásra kiírt pályázatát és 
a Körömi Antall József  Óvoda óvodavezetőjének  Torhány Imréné ( szül: Miskolc 
1975.01.04.an:Dobai Jolán)) óvónőt bízza meg 2015.szeptember 1-től 
2020.augusztus 15-ig. Alapbérét a besorolása szerint 248.624 forintban vezetői 
pótlékát 68.200 forintban állapítja meg.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2015. augusztus 31-én megtartandó ülésére 

 
2. napirendi ponthoz 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem hogy a képviselő-testület, adja meg a felhatalmazást a polgármesternek arra vonatkozóan, hogy 
az Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlenül szerződést kötő Adamantin Kft.-vel feladat ellátási 
szerződést kössön a fogászati ellátás biztosítására melyre az ÁNTSZ  irányában lefolytatandó 
eljárásokhoz mielőbb szüksége lenne. A társult önkormányzatok már meghozták ezzel kapcsolatos 
döntésüket. 
 
Kérem, hogy az alábbi előterjesztésben fentiek alapján döntést hozni szíveskedjenek. 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
                           …./2015. (VIII.31.) határozata 
 

Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 
fogászati feladatellátás működtetését és  úgy döntött, hogy a fogorvosi körzet 
feladatainak további, zavartalan és folyamatos ellátása érdekében a 
működtetési jog birtokosát foglalkoztató Adamantin Kft.-vel a társult 
önkormányzatokkal egyetértésben feladatellátási  szerződést  köt, mely 
szerződés a praxisra vonatkozó működtetési jogra vonatkozó adásvételi 
szerződéssel válik hatályossá. 
 
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a szerződést 
az Önkormányzat nevében írja alá. 

   
Felelős: polgármester 

                          Határidő: azonnal 
 
 
Köröm, 2015, augusztus 28. 
 
 
        Tóth Tibor 
                  polgármester



2. melléklet 

10 
 

 


