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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: 12/2015. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2015. november 23.-án 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    Önkormányzati képviselő 
   Bertáné Kondás Éva  Önkormányzati képviselő 

Üveges Béla    Önkormányzati képviselő 
   Horváth Gézáné             Önkormányzati képviselő 
                                    Lakatos Lászlóné  Önkormányzati képviselő 
               Jablonkai Bertalan                      Önkormányzati képviselő 
 
 
  
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Soltész Balázs   aljegyző 
 

 
Meghívott:  Rontó Attila                      RNÖ elnöke  
 
 
Nem vett részt az ülésen:  Rontó Attila                RNÖ elnöke 
 
  
Tóth Tibor polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 
7(hét) képviselő jelen van,  az ülés határozatképes; a polgármester az ülést megnyitotta.  
 
Tóth Tibor polgármester: A napirendet minden képviselő előzetesen megkapta, annak tartalmát 
megismerte.  
 
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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A jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Tibor polgármester Üveges Béla és Bodolai Miklós képviselő 
jelölte ki. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Bőcsi Családsegítő Társulási megállapodás módosítása és az alapító okirat elfogadása. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés: írásbeli 

 
 

2. Egyebek  
 
 
 
 
 

 
 

1. Napirend tárgyalása 
Bőcsi Családsegítő Társulási megállapodás módosítása és az alapító okirat elfogadása 

 
 
 
 
Tóth Tibor polgármester:  A  Bőcsi Családsegítő Társulás megküldte Önkormányzatunknak  az alapító 
ill. a módosító okiratot és  a Társulási Megállapodás módosítását tartalmazó anyagot.  Döntenünk kell 
az alapító okirat elfogadásáról, a módosító okirat elfogadásáról és a létszámcsökkenés elfogadásáról.  
 
A megküldött anyagból kiemelve: 
 
15. Az alapító okirat 6.pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6. Záró rendelkezés  
Jelen alapító okiratot 2016.01.01.napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 
2013.08.21.napján kelt Css. 156/2013. Okiratszámú alapító okiratot visszavonva. 
 
16. Az alapító okirat 6/A, 6/B, 7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,és 17., pontja elhagyásra kerül. 
              Jelen módosító okiratot  2016.01.01.napjától kell alkalmazni. 
 
Társulási Megállapodás módosítása: 
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Magyarország helyi önkormányzatokról szóló  2011.évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 146.§ (1) bekezdése 
alapján a 2005. évben létrehozott Intézményfenntartó Társulás megállapodását a társult 
önkormányzatok felülvizsgálják, kiegészítők a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993.évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1977.évi XXXI. 
törvény hatályos rendelkezései szerint. 
 
A Bőcsi Családsegítő  Központ döntést hozott létszámcsökkentés végett.  Önkormányzatunkhoz tartozó 
Hargitai Imre családsegítő ügyintéző elengedésével csökkentették a létszámot. Önkormányzatunknál 
Simon Zsuzsanna gyermekjóléti ügyintéző maradt.  
 
Az elkövetkező időszakban a társulással kapcsolatos üléseken amennyiben a polgármester nem tud 
jelen lenni, tanácskozási joggal csak az alpolgármester vehet részt az ülésen.  
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 

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

  
 
 
 
 
 
 
 

2. Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
 

 
 

1. Tóth Tibor polgármester 
 

BURSA: az arra jogosult pályázók jogosultságait felülvizsgáljuk, elbíráljuk és 5 000,- Ft/hó 
támogatjuk. 
 

2. Tóth Tibor polgármester   
 
Szociális tűzifa: Sikerült kinyomozni, hogy a szociális tűzifa igényléséhez területileg Lillafüredhez 
tartozunk. Megbeszéltem az illetékesekkel ez év december hónapban szállítják a fát az 
időseinknek, és az arra rászorulóknak. Számításaink szerint 0,5 m³ keményfa az 1 családra eső 
tűzifa.  
Fontos, hogy aki kapja a tűzifát, nyilatkozni kell arról, hogy rendelkezik tüzelésre alkalmas               
fűtőberendezéssel. 
Szállítójárművet az erdőgazdálkodás biztosítja. Számításaink szerint a szállítási költségünk 1 
millió Ft körül lesz.  
Fokozottan figyelni fogunk arra, hogy a kiosztott fát mindenki saját lakásában tüzelje fel, és ne 
kerüljön eladásra.  
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3. Tóth Tibor polgármester 

 
Idősek napja: november 27-én kerül megtartásra. Minden 60.életévet betöltött lakosunk kap 
meghívót erre a rendezvényre. Meglepetésként meghívtuk Kovács Katit.  A műsort 12 órakor  
kezdjük és 14. 00-kor lép fel Kovács Kati. A Műsort a  Girincsi BAZ Megyei EGYMI  Intézet gyerekei 
nyitják, majd következik a Körömi Antal József Napközis óvódásainak műsora és a  Teátro Romana 
miskolci színjátszók adnak az időseknek műsort. A szünet keretein belül egy kis vendéglátást 
biztosítunk az ünnepség végén pedig  Karácsonyi ajándékot adunk időseinknek. Községünkben a  
60 év felettiek száma 129 fő akiket személyenként 10.000,- Ft- tal ajándékozunk meg.   Szerintünk 
erre a mai világban minden embernek szüksége van.  
 
4. Tóth Tibor polgármester 
Bai Zsolt községünkben vállalkozóként működő kereskedelmi tevékenységet folytató kérelmet 
nyújtott be a Képviselő - Testület elé , melyben kéri a testület hozzájárulását  hogy a Béke út és a 
József A. u. felőli részt piaccá nyilvánítani. Ugyanakkor ezen a területen kialakítani a gépkocsi 
parkolót. 

 
5. Tóth Tibor polgármester 

 
Nagy István  Mihály vállalkozó kérelmet nyújtott be a Képviselő – Testülethez, mobilterasz 
létesítésére, saját kerítése nyomvonalán lévő közterületen. Mivel helyileg szembe van Bai Zsolt által 
kért piactér és gépkocsi parkolóhoz, ezáltal  Nagy István Mihály kérelmét  a Képviselő - Testület  
egyhangúlag elutasította.  

 
Soltész Balázs aljegyző:  
Mivel évek óta közterületen van jelenleg működő  piacunk,  ami pl: kifizetésnél akadályozza a 
gépkocsiforgalmat így jónak látom ha  községünkben a  piac Bai Zsolt által igényelt területre költözik. 
Ott rendezett keretek között tud működni a piac. Ezáltal rendezett lesz a településképünk is.  
Ráadásul forgalmas helyen lesz.  Mivel nincs közterület felügyelőnk, de van rendőrségünk akik 
figyelnek arra, hogy a régi területen megszűnjön az pakolás / árusítás . 
Ehhez helyi rendeletben megtiltjuk a közterületen való árusítást.   

 
6. Tóth Tibor polgármester 
 Farkas Gergő és Rontó Olivér kérte az önkormányzat nagytermét 2015. december 05-én 
megtartandó diszkó megrendezésére, melyen fellépnek a körömi tehetséges zenészek. 
      A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatja és felelősséget vállal a rendezvény zavartalan 
lebonyolításában. 

 
7.  Horváth Gézáné javasolta, hogy azokat a családokat  akiknek első lakásvásárlásuk van  Köröm 
községben, azt az önkormányzat családonként 50 000 -100.000,- Ft-tal támogassa vissza nem 
térítendő segítségképp.  
 
  8.Tóth Tibor polgármester :összeül a pénzügyi bizottság meglátjuk hogy milyen kasszával 
rendelkezünk ennek függvényébe hozzuk a döntést.  
Mint tudjuk CSOK csak   komfortos lakásra adható.  
Kikötés, hogy ezek a családok mutassanak példát azáltal, hogy rendezett udvaruk legyen.  
 
9. Tóth Tibor polgármester : Közmeghallgatás: a két ünnep között tervezzük  14.00órai kezdettel. 
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10. Tóth Tibor polgármester: Farkas Ilona. Munkaviszonya megszűnt, közös megegyezéssel. Az 
önkormányzat továbbra is biztosítja Farkas Ilonának, hogy tanulmányait befejezze.  
 

11. Tóth Tibor polgármester: Futball csapatunk kitűnő eredményt ért el a Sajóörösi csapattal 
szemben. Nagyszerűen belejöttek a fiúk a játékba. 
 Ez év december 12-én vacsorával egybekötött ½ éves értékelést tartunk.  
 
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal,minden egyes napirendi pontot külön-külön 
elfogadtak és egyhangúlag megszavaztak.  Az alábbiak szerint döntöttek:  
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7fő 
Igen szavazat:7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 
 
 
Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 10 óra 15. perckor bezárta. 
 
 
 
Köröm, 2015. november 23. 
 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
      Üveges Béla          Bodolai Miklós 
       képviselő              képviselő 


