
 

 

K ö r ö m   K ö z s é g i Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

3577  Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 
E-mail: korom@korom.hu 

 
 
 
Szám: 6/2015. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 14-én 09.00 órai 
kezdettel, a Köröm Községi Önkormányzat dísztermében, a 3577 Köröm, Rákóczi u. 
11. szám alatt megtartott n y í l t üléséről. 

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

Soltész Balázs   aljegyző 
 
Meghívott:  Szoboszlai Zsigmondné   önkormányzati munkatárs 
 
Nem vett részt az ülésen: 

Üveges Béla    Önkormányzati képviselő 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 
6 (hat) képviselő jelen van, 1 (egy) képviselő igazoltan távol van, az ülés határozatképes; a 
polgármester az ülést megnyitotta.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Bertáné Kondás Éva és Jablonkai Bertalan képviselőket javasolta   
Tóth Tibor polgármester. 
 
  
Tóth Tibor polgármester: Elmondta a beszámolót minden képviselő előzetesen megkapta, annak 
tartalmát megismerték.  
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. A képviselők 6 igen szavazattal a javasolt 
napirendeket és a hitelesítőket elfogadták: 



 

 
Napirendi pontok: 
 

1. Javaslat a Sajóhidvégi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának elfogadására  
Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 

 
2. Javaslat  helyi rendeletek módosítására       

      Előterjesztő: polgármester  
      Írásbeli előterjesztés 
 

 
3. Egyebek  

 
 
 
 
 

 
 

1. Napirend tárgyalása 
Tájékoztatás a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
 
 
 
 
Tóth Tibor polgármester: Felkérte Soltész Balázs aljegyzőt, hogy ismertesse a közös önkormányzati 
hivatal költségvetését, a költségvetés végrehajtásáról szóló félévi beszámolóját, zárszámadását, 
továbbá elmondta, hogy a közös hivatal költségvetését és módosítását a képviselő-testületek külön- 
külön fogadták el 
 
Soltész Balázs aljegyző: Ismertette a képviselő-testülettel a közös hivatal 2015. év költségvetési 
bevételeit és kiadásait. Elmondta növekedett a közös hivatal dologi kiadásainak előirányzata ( 
szoftverek, EPER, Takarnet stb.) Ugyanezen összeggel csökkent a kirendeltségek részére átadott 
működési célú támogatás. 
 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó három önkormányzat által kötött megállapodás  
5.1. pontja szerint az  érintett önkormányzatok fogadják el a Közös Hivatal költségvetését. 
Tóth Tibor polgármester szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 
 
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  
31/2015. (IX.14.)  határozata  
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi időarányos gazdálkodásról szóló tájékoztatót 
megtárgyalta, azt az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat  

Teljesítés Teljesítés    
%-ban 

B e v é t e l 52 166 54 201 30 368 56 

Önkormányzatok működési 
támogatása 

52 487 52 846 30 277 57 

Egyéb működési célú 
támogatások bevételei 

0 91 91 100 

K i a d á s 52 492 52 942 30 206 57 

Személyi juttatások összesen 31 378 31 732 19 480 61 

Munkaadókat terhelő járulék 
szociális hozzájárulási adó 

 
8 549 

 
8 645 

 
5 268 

 
61 
 

Dologi kiadások 3 899 4 260 2 746 64 

Felhalmozási kiadások  0 0 0 0 

Egyéb működési célú kiad. 
(átadott pénzeszköz) 

 
8 666 

 
8 305 

 
2 712 

 
33 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

Tóth Tibor polgármester szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 
 
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 
32/2015.(IX.14.) határozata 
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi   költségvetésének módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 
évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A 2015. évi költségvetési évben a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
a) bevételi főösszege: 52.942 ezer forint;  



 

melyből  
aa) önkormányzatok működési támogatása: 52.846 ezer forint, 
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 91 ezer forint. 
 
b) kiadási főösszege: 52.942 ezer forint,  
melyből 
 ba) személyi juttatások: 31.732 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 8.645 ezer forint, 
 bc) dologi kiadások: 4.260 ezer forint,  
             bd) működési célú pénzeszköz átadás: 8.305 ezer forint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Török Gergely polgármester, Farkas László, Tóth Tibor polgármester 
   a végrehajtásért: Sinai Bertalanné jegyző 
 
 
 
 

2. Napirend tárgyalása 
 

Javaslat helyi rendeletek módosítására. 
 

 
 
 
 Tóth Tibor polgármester 
 
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal felhívta 
Köröm Község Önkormányzat figyelmét, hogy a jelenleg érvényben lévő  talajterhelési díj,kommunális 
adó, iparűzési adó önkormányzati rendeletei  jogszabálysértőek ezért módosításuk  szükséges. 
 
Soltész Balázs aljegyző: Elmondta a kommunális adónkból az éves bevételünk 180.000,- Ft és 
200.000,- Ft között van. A Kommunális adót lakosaink közül úgy 80-100 ember fizeti be, azt is két 
részletben. Így nincs értelme az 1.500,- Ft- os kommunális adót fizettetni a lakossággal, mert csak 
kevés ember fizeti meg.  
 
Jablonkai Bertalan képviselő: 3.000Ft volt régebben a kommunális adó, de a képviselő- testület nem 
látta jónak, így azt eltörölték.  
 
Soltész Balázs aljegyző: Javasolta a  kommunális adót 2016. január elsejétől hatályon kívül helyezi.  
 
 
Bodolai Miklós alpolgármester:  Kérdezte ha valakinek hosszabb a vállalkozása mint 180 nap   akkor  mi 
a teendő?  
 



 

Soltész Balázs aljegyző: Ha valaki eléri a 180 napot az automatikusan 2%-os adókulccsal adózik.  
 
Bodolai Miklós alpolgármester: Aki a tárgyévben nem dolgozza le a 180 napot, de a következő év 
elejével megvan a 180 napja, akkor hogyan alakul az iparűzési adó? 
 
Soltész Balázs aljegyző: Akkor 2%-ot fizet és nyilatkozik arról, hogy folyamatosan dolgozik.  
 
Tóth Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést. 
 
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 
5/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete  

 
a talajterhelési díjról szóló 5/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi C LXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában  meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
 
1. § Hatályát veszti a 5/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontja. 
 
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Tóth Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést. 
 
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 ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete 
a helyi iparűzési adóról  

 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. Az adó mértéke 
1. § 

 



 

      (1)Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a. 

 
     (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naponként 5.000 
forint. 

 
  2. Záró rendelkezések 

2. § 
 

(1)  Hatályát veszti Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról 
szóló     1/1995. (I.30.) rendelete. 

(2)  Ez a rendelet  kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

 
 
 
Tóth Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést. 
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-testülete 

7/2015.(IX.14.) 
önkormányzati rendelete 

magánszemélyek kommunális adójáról 
 
 

 
 
Köröm Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 

1. § 
 
 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/1998.(XII.14.) önkormányzati rendelet 
hatályát veszti. 
 
 
 

2. § 
 

(1) Az 1.§ 2016.január 1-én lép hatályba 
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
3. Napirend tárgyalása 

 
Egyebek 

 
Tóth Tibor polgármester  
 Javasolta, hogy az önkormányzat tagként lépjen be a Borsodi Kereskedelmi És Iparkamara 
(BOKIK)  önkormányzati szekciójába. 
 
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 
33/2015. (VIII.31.) határozata 
Köröm Község Önkormányzata csatlakozik a BOKIK önkormányzati  
szekciójához. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok  
megtételére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Tóth Tibor polgármester  
 Javasolta: hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica pályázathoz az előterjesztés 
szerint. 
Jablonaki Bertalan képviselő : helyeselte a döntést szerinte minden évben ki van használva a 
Bursa. 
 
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 
             34/2015. (IX.14.) határozata 

a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához 
történő csatlakozásról 

 
1. Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. 
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat 
által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az ÁSZF-ben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 



 

pályázatokról hozott döntését a https://wwww.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet 
címen elérhető EPER-Busra rendszerben rögzíti. 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a 
pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot kiírja az alábbiak szerint: 
 
1. Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő 
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a 
2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.  
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2015/2016. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.  
 
2. A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni.  
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016-ben 
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben 
ténylegesen megkezdik.  
3. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő 
benyújtásának határideje: 2015. november 09.  
 
4. A Képviselő-testület döntése alapján szociálisan rászorult az a hallgató, akinek családjában a közös 
háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
háromszorosát. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban 
élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forintösszegét. 
 
5. A pályázat beadásához az EPER-BURSA rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi 
pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő 



 

felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. november 09. 
 
Tóth Tibor polgármester elmondta: 

Ez évben megalakult a futball szakosztály, csapatépítő jelleggel melynek elnöke Bodolai Miklós. 
Ehhez 1.000.000,-Ft kiadást terveztünk de eddig összesen 1.324.210 Ft-ot költöttünk 
(mez,futballcipő , sporttáska, padok, fogasok, reprezentáció stb.) vásárlására. Még kb.200.000 
Ft kiadás lesz ami az utaztatás költségei. 
 
 
Tóth Tibor polgármester:A faluban nincs busz, nincs olyan vállalkozás ami megoldaná a 
futballisták utazását, így külsős cégnek fizetjük a busz költséget.  

  
 
Lakatos Lászlóné képviselő: Nekünk nem lehetne saját buszunk?  
 
Tóth Tibor polgármester: Egyenlőre nem. Mivel a Yeti és a Hunday nem oldja meg az utazást 
nagyobb buszunk meg nincs. Jelenleg Nyilas Misi az, aki a focistákat szállítja. Természetesen 
ez költség az egyesületnek. 
 
Horváth Gézáné: Van–e erre pénzünk? 
 
Tóth Tibor polgármester: Igen természetesen van, működőképesek vagyunk. Mindenesetre 
átnézzük a számlákat, hogy megéri –e a buszt bérelni és bemegyek a VOLÁN-hoz is 
tájékozódni a bérleti díjakról.  
 
Jablonkai Bertalan képviselő: javasolta, hogy ha tudunk szponzort találni az megkönnyítené  a 
Sportkör Egyesülete későbbi kiadásait, úgymint az utazást fedezi tudjuk belőle.   
 
Tóth Tibor polgármester:Sajnos amit annak idején megvásároltunk kellékeket, felszereléseket 
az egyesületnek, azok mind eltűntek és mindent újra kellett vásárolni. 
Minden fel lett véve leltárba, és minden vásárlást számlával tudunk igazolni.  

 
Bertáné Kondás Éva: a mezek tisztítása hogyan történik?  
 
Tóth Tibor polgármester: Az OTTÓ házban mossák ki a mezeket.  

 
 

 
 Tóth Tibor polgármester: 

A start program keretén belül drótkészítő gépeket, betonoszlop készítő gépeket vásároltunk, amit a 
közmunkások használnak, elsősorban az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok körbekerítésére. 
Ön kormányzatunk tulajdonában a József Attila utca   és  Széchenyi utcában van lakás. Elsősorban 
ezeket a területeket tesszük rendbe, a kutyák végett, lakossaink biztonsága érdekében.     



 

Amennyiben lakosaink igénybe kívánják venni ezt a szolgáltatásunkat, úgy előzetes egyeztetés a        
helyszín felmérése után kivitelezhető mindez.  
 
 
Tóth Tibor polgármester: Polgárőrséget alapítunk. Alakuló ülés 2015. szeptember 21-én 18 órakor itt a 
Hivatalban 18-25 fővel.  A Felsőzsolcai Rendőrkapitányság közreműködésével. 
 
Horváth Gézáné: A polgárőrséghez való csatlakozásnak feltétele az Erkölcsi Bizonyítvány ?  
 
Tóth Tibor polgármester: Igen, ez természetes. 
 
Jablonkai Bertalan képviselő: Felesleges polgárőrséget alakítani, mert cégbíróság által bejegyzett 
polgárőrség működik a községben Ruszó László vezetésével. 
  
Tóth Tibor polgármester: Véleménye szerint az az egyesület nem törvényesen működik! Az 
önkormányzat nem tud róla semmit. Nem törvényes hisz mindent egy ember írt alá. Tiszta lappal 

   és jogszerűen akarom a községünkben a polgárőrséget működtetni. 
 

 
 
 

Tóth Tibor polgármester: A ravatalozó: két héten belül elkészül, igaz, a terv szerint október vége a    
határidő. 
Ami azért is jó, mert ez idő alatt a be tudjuk fejezni a parkosítást, és a mozgáskorlátozottaknak is ki 
tudjuk alakítani a közlekedő részt.  

 
Jablonkai Bertalan képviselő:Az oszlopok téglából lesznek körülépítve? 
 
Tóth Tibor polgármester: Igen, természetesen mindenben követjük a terv szerinti előírásokat. 
Építjük, szépítjük községünket, amiről azt gondolom meg is lehet látni mennyi munkát fektetünk 
településünk építésére, szépítésére.   
 
Jablonkai Bertalan képviselő: Javasolja a színpad mögötti zászlótartót áttenni az emlékparkba, 
és ott megtartani az ünnepségeket.  
 
Tóth Tibor polgármester: Az emlékmű meg van építve, - szerintem a zászlótartó nem tartozik az 
emlékműhöz.  
 
Jablonkai Bertalan képviselő: Az ünnepség az utcán van megtartva, akkor mi értelme van az 
emlékműnek?  Mi a szerepe a zászlótartónak? 
 
Lakatos Lászlóné képviselő: Egyetértek polgármester úrral, a zászlótartó nem tartozik az 
emlékműhöz, akkoriban nem volt felhajtás. Az emlékműhöz nem való a zászlótartó.   
 
Tóth Tibor polgármester:Megvan Rákóczi Emlékpark „ Isten őrizzen változtatni azon , Elveszíti 
eszmei értékét !” 
Akkor ezt őriztetni kellene, vaskerítéssel körbekeríteni –nincs értelme. 
Tervbe van véve egy szabadidős központ építése, műfüves pályával. Olyan szabadidő 
központot építünk, ahol mindenki megtalálja érdeklődési körének megfelelő elfoglaltságot. 
Például a fiataloknak biztosítjuk a konditermet.  



 

 
Soltész Balázs aljegyző: Kapunk pályázati lehetőséget. Szépen haladunk előre a tervezett 
feladatokkal. 
   
Tóth Tibor polgármester: Új iskolát építünk.  
 
 
Horváth Gézáné képviselő : Lesz hely játszótér építésére a telepen, az önkormányzat 
tulajdonában lévő területen? Szerintem ez azért is lesz ez jó, mert a játszótér kint lesz a soron, 
a gyerekek ott maradnak játszani. 

 
 
 
Jablonkai Bertalan képviselő: Figyelte a TV-ben , lehetőség lesz a tűzifa pályázatot ez évben is 
igénybe venni.  
 
 
Tóth Tibor polgármester:  Elmondta igen tudunk róla.  
  

 
 
 
Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 11 óra 15. perckor bezárta. 
 
Köröm, 2015. szeptember 14. 
 
 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
Bertáné Kondás Éva         Jablonkai Bertalan 
       képviselő              képviselő 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

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

 
1. napirendi ponthoz 

 
………../2015. 
 
 

a) Tájékoztató a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Sajóhídvég, Berzék és Köröm Községek önkormányzatai között 2013. áprilisban létrejött 
megállapodás szerint a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati hivatal költségvetését, a költségvetés 
végrehajtásáról szóló félévi beszámolót, zárszámadást, valamint a közös hivatal költségvetésének 
módosítását a képviselő-testületek külön-külön fogadják el. A közös hivatal kiadásai és bevételei  
Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében (annak 
mellékleteként) szerepelnek. 
 
A módosított államháztartási törvény ugyan kötelezően nem írja elő a gazdálkodás félévi helyzetét 
bemutató tájékoztatót, de a megállapodásban foglaltak alapján a Közös hivatal 2015. évi bevételeinek 
és kiadásainak időarányos alakulásáról az alábbiakban kívánok tájékoztatást adni a képviselő-
testületeknek 
 
 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei, kiadásai 
 
A közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai a 2015. évi bérkompenzáció összegével 
(359 e Ft), valamint a 2014. évi önkormányzati választásra kapott (91 e Ft) támogatással módosultak. A  
Helyi Választási Iroda vezetőjének díjazása nem szerepelt a választásra kapott támogatások között, 
annak összegét a Területi Választási Iroda utalta le, melynek kifizetésére 2015-ben került sor. A 
bérkompenzációra kapott támogatás kiadási oldalon a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő 
járulékok előirányzatát növelte. 
Növekedett a közös hivatal dologi kiadásainak előirányzata, mely a székhely és a kirendeltségek 
hivatalát érintő közös kiadásokat (szoftverek (EPER, Takarnet stb.) tartalmazza. 
Ugyanezen összeggel csökkent a kirendeltségek részére átadott működési célú támogatás. 

 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban: 
 

 



 

Ezer forintban 
Sor-
szám 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Teljesítés 
(%-ban) 

 
KIADÁSOK 

 
1. Személyi juttatások összesen 31 378 31 732 19 480  61 
5.  Munkaadókat terhelő járulék szociális 

hozzájárulási adó 
 

8 549 
 

8 645 
 

5 268 
 

61 
 

6.  Dologi kiadások 3 899 4 260 2 746 64 
7. Felhalmozási kiadások  0 0 0 0 
8. Egyéb működési célú kiad. (átadott 

pénzeszköz) 
 

8 666 
 

8 305 
 

2 712 
 

33 
9. Tárgyévi kiadások összesen 52 492 52 942 30 206 57 

 
BEVÉTELEK 

 
1. Önkormányzatok működési támogatása 52 487  52 846  30 277 57 
2. Egyéb működési célú támogatások 

bevételei 
0 91 91 100 

3. Tárgyévi bevételek összesen 52 166 54 201 30 368 56 
 
 
Fent leírtak alapján javaslom a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi időarányos (1-7 hó) 
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2015. (IX.14.)  határozata  
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi időarányos gazdálkodásról szóló tájékoztatót 
megtárgyalta, azt az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat  

Teljesítés Teljesítés    
%-ban 

B e v é t e l 52 166 54 201 30 368 56 

Önkormányzatok működési 
támogatása 

52 487 52 846 30 277 57 

Egyéb működési célú 
támogatások bevételei 

0 91 91 100 

K i a d á s 52 492 52 942 30 206 57 



 

Személyi juttatások összesen 31 378 31 732 19 480 61 

Munkaadókat terhelő járulék 
szociális hozzájárulási adó 

 
8 549 

 
8 645 

 
5 268 

 
61 
 

Dologi kiadások 3 899 4 260 2 746 64 

Felhalmozási kiadások  0 0 0 0 

Egyéb működési célú kiad. 
(átadott pénzeszköz) 

 
8 666 

 
8 305 

 
2 712 

 
33 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 

b) A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó három önkormányzat által kötött megállapodás 
5.1. pontja szerint az érintett önkormányzatok elfogadták a Közös Hivatal költségvetését. 
A Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai 2015. évben az alábbiak szerint módosultak: 
 
Bevétel: 

- Bérkompenzáció: 359 e Ft. 
- Egyéb működési célú támogatás (HVI vezető díjazása): 91 e Ft. 

Összesen: 450 e Ft. 
 
Kiadás: 

- Személyi juttatások: 354 e Ft. 
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 96 e Ft 
- Dologi kiadások: 361 e Ft. 
- Működési célú támogatás (kirendeltségeknek átadott pénz): - 361 e Ft. 

Összesen: 450 e Ft. 
 
A 2015. évi költségvetésben elfogadottak szerint a személyi juttatások és járulékok kiadásai levonásra 
kerültek a támogatásból, és a fennmaradó összeget negyedévente, lakosságarányosan visszautaltuk a 
kirendeltségek önkormányzatainak, a dologi kiadásaik fedezésére. 
 
Dologi kiadások között csak a sajóhídvégi hivatal kiadásai, valamint a mindhárom települést érintő 
kiadások (pl. szoftverek) szerepelnek.  
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetését fentieknek megfelelően módosítsa és a döntéstervezetet fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2015.(IX.14.) határozata 
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi   költségvetésének módosításáról 



 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 
évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A 2015. évi költségvetési évben a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
a) bevételi főösszege: 52.942 ezer forint;  
melyből  
aa) önkormányzatok működési támogatása: 52.846 ezer forint, 
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 91 ezer forint. 
 
b) kiadási főösszege: 52.942 ezer forint,  
melyből 
 ba) személyi juttatások: 31.732 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 8.645 ezer forint, 
 bc) dologi kiadások: 4.260 ezer forint,  
             bd) működési célú pénzeszköz átadás: 8.305 ezer forint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Török Gergely polgármester, Farkas László, Tóth Tibor polgármester 
   a végrehajtásért: Sinai Bertalanné jegyző 
 
 
Sajóhídvég, 2015. szeptember 9. 
 
Sinai Bertalanné s.k. 
        jegyző 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2015. szeptember 14. ülésére 
 

2. napirendi ponthoz 
 
………../2015. 
 

Talajterhelési díjról, helyi iparűzési adóról, magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Boosod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szakmai konzultáció keretében felhívta Köröm 
Község Önkormányzat figyelmét arra, hogy a talajterhelési díjról szóló 5/2012. (V.31.) önkormányzati 
rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontja jogszabálysértő, mert hatályát vesztett rendelkezésre hivatkozik. 
 



 

Fentiek alapján a helyi szabályozás nem követte a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény (Ktdtv.) változásait, ezért a rendelet szolgáltatott ivóvíz mennyiségének levonására vonatkozó 
„Az ivóvízvezeték meghibásodása miatt elszivárgott mennyiség”, valamint a” mellékvízmérővel mért 
locsolási célú felhasználás mennyisége” szövegrésze ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.(2004. 
évi CI tv-el hatályon kívül helyezett szöveg, hatálytalan 2005. január 1-től) 

A rendelet módosítása, magasabb szintű jogszabállyal történő összhang megteremtése érdekében. 
Felhívták a jegyző figyelmét arra, hogy a helyi jogalkotás során a legyünk tekintettel a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ában előírtakra, mely szerint „ Fizetési 
kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése 
között legalább 30 napnak el kell telnie.” 

Továbbá a kormányhivatal kezdeményezte, hogy a képviselő-testület a soron következő ülésén 
módosítsa a helyi iparűzési adóról szóló 1/1995. (I.30.) számú és a magánszemélyek kommunális 
adójáról szóló 12/1998.(XII.14.) számú jogszabálysértő rendeletét is melynek határidejét 2015. 
szeptember 15-ben határozták meg. Javaslom a módosítás helyett teljesen új rendeletek elfogadását. 

Fentiek alapján javaslom, hogy a talajterhelési díjról szóló 5/2013. (V.31.) rendelet módosítását 
tartalmazó rendelettervezetet a helyi iparűzési adóról szóló rendelettervezetet és a magánszemélyek 
kommunális adóról szóló rendelettervezetét a Képviselő-testület elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Köröm, 2015. szeptember 11. 
 
 
 
   Tóth Tibor 
 polgármester 
 
 
 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete  

 
a talajterhelési díjról szóló 5/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi C LXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában  meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
 
1. § Hatályát veszti a 5/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontja. 



 

 
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 Tóth Tibor                                                                                                            Sinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                                    jegyző 

 
KÖRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

………/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete 
a helyi iparűzési adóról  

 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. Az adó mértéke 
1. § 

 
      (1)Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a. 

 
     (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naponként 5.000 
forint. 

 
  2. Záró rendelkezések 

2. § 
 

(1)  Hatályát veszti Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról 
szóló     1/1995. (I.30.) rendelete. 

(2)  Ez a rendelet  kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

 

Sinai Bertalanné       Tóth Tibor 

     jegyző        polgármester 

 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2015.(IX.14.) 
önkormányzati rendelete 

magánszemélyek kommunális adójáról 
 

Köröm Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  



 

 
 

1. § 
 
 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/1998.(XII.14.) önkormányzati rendelet 
hatályát veszti. 
 
 
 

2. § 
 

(1) Az 1.§ 2016.január 1-én lép hatályba 
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 

 
Sinai Bertalanné        Tóth Tibor 

      jegyző         polgármester 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

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

 
3. napirendi ponthoz 

 
…./2015. 
 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiírásra került a Busa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója. A 
települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes.  
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésében az ösztöndíjpályázat 
2015. évi fordulójához kapcsolódó kiadásait az önként vállalt feladatok között tervezte meg. 
Az Mötv. 111. § (2) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves 
költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező 
feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.” 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának települési önkormányzatok 
részére szóló Általános Szerződési Feltételei szerint a pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési 
önkormányzat csatlakozzon az ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához.  
 



 

 
A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokások egyéb módon kell közzétenni. A 
települési önkormányzat mind az „A” és a „B” típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy mindkét 
típusú pályázat kiírásának megjelentetése egy időben történjék. 
  
 
Köröm Község Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy az önkormányzat 
csatlakozzon az ösztöndíjpályázathoz. Kezdeményezem, hogy az önkormányzat írja ki az „A” és „B” 
típusú pályázatok feltételeit, és fogadja el az alábbi döntési javaslatot: 
 
1. döntési javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2015. (IX.14.) határozata 

b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához 
történő csatlakozásról 

 
5. Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. 
6. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat 
által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az ÁSZF-ben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

7. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését a https://wwww.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet 
címen elérhető EPER-Busra rendszerben rögzíti. 

8. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a 
pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot kiírja az alábbiak szerint: 
 
1. Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő 
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a 
2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.  



 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2015/2016. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.  
 
2. A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni.  
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016-ben 
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben 
ténylegesen megkezdik.  
3. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő 
benyújtásának határideje: 2015. november 07.  
 
4. A Képviselő-testület döntése alapján szociálisan rászorult az a hallgató, akinek családjában a közös 
háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
háromszorosát. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban 
élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forintösszegét. 
 
5. A pályázat beadásához az EPER-BURSA rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi 
pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. november 07. 
 
 
Köröm, 2015.szeptember 14. 
 
 
 
 Töth Tibor 
 polgármester 

 

 

 

 


