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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: 13/2015. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2015. december 07-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    Önkormányzati képviselő 
   Bertáné Kondás Éva  Önkormányzati képviselő 
   Horváth Gézáné             Önkormányzati képviselő 
                                    Lakatos Lászlóné  Önkormányzati képviselő 
   
 
  
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Soltész Balázs   aljegyző 
 

 
Meghívott:  Rontó Attila                      RNÖ elnöke  
 
 
Nem vett részt az ülésen:  Üveges Béla    Önkormányzati képviselő 
         
                                            Jablonkai Bertalan                              Önkormányzati képviselő 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 
5(öt) 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 képviselők5 (öt) igen szavazattal a javasolt 
napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak szerint elfogadták: 
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A jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Tibor polgármester Bertáné Kondás Éva és Lakatos Lászlóné 
képviselő jelölte ki. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat:5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

  
 
 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Szociális rendelet elfogadása. 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés: írásbeli 

 
 

2. Szociális tűzifa rendelet elfogadása 
Előterjesztő: aljegyző 
Előterjesztés : írásbeli 
 
 

3. Egyebek 
 
 
 
 
 

 
 

1. Napirend tárgyalása 
 

Szociális rendelet  módosítása 
 
 
Soltész Balázs aljegyző:  Elmondta azokat a családokat támogatná a rendelet  egyszeri támogatással 
pontosan 100.00,- Ft-tal, akik a CSOK-ot igénybe veszik. A rendelet szerint csak állandó lakosaink, 
vagyis körömi lakcímmel rendelkező lakosaink vehetik igénybe. Jelenleg 2 család van a községben akik 
CSOK által vásároltak lakást.   
 
Bodolai Miklós képviselő: Az a család aki beköltözik de nem megfelelő az életvitele azzal mi a teendő? 
Szerinte szerződést kellene kötni hogy vállalják a megfelelő életvitelt. 
 
Tóth Tibor polgármester: Igaz szerintem is kell feltételekhez kötni. Közösség tagja vagyunk és aki nem 
célszerűen használja fel visszavonjuk az önkormányzat által adott támogatást.  
Ajándékpénz, hogy segítsük az életét, de fontos, hogy beilleszkedjen községünkbe.  
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Sajnos vannak olyan emberek, akik nem törődnek környezetükkel, pedig foglalkoztatjuk őket.  
 
Soltész Balázs aljegyző: Elmondta a rendeletben csak olyan feltételeket lehet előírni ami 
kézzelfoghatóan ellenőrizhető. A rendeletben leírt támogatásra fedezetet nyújt az önkormányzat 
szociális kerete. Ez Köröm községben néhány főt érint évente.  
 
Ezt követően az alábbi javaslatot tette: 
 

„Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015.(XII.07.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) számú rendeletének módosításáról 

  
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el: 
 

1. §  A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a az alábbi (7) 
bekezdéssel egészül ki: 

„(7)  
a) Egyszeri települési támogatásra jogosult az a kérelem beadását megelőzően legalább 10 év 
folyamatos állandó körömi lakóhellyel rendelkező személy, aki: 

aa) Köröm községben lévő lakóingatlanhoz a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.(XII.06.) 
Korm. rendelet  2.§ rendelkezései alapján támogatást kapott, és 
ab) a családok otthonteremtési kedvezményének (CSOK) folyósításáról szóló pénzintézeti 
értesítését bemutatja. 

b) Amennyiben kérelmező az állami támogatással megszerzett ingatlant a támogatás folyósításától 
számított öt évtől hamarabb elidegeníti, vagy nem életvitelszerűen lakja, a kapott önkormányzati 
támogatást egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzatnak, legkésőbb az elidegenítést vagy 
az ingatlan elhagyását követő 30 napon belül. 

c) A kérelmet ezen rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. 

     d) A támogatás összege 100.000-Ft.” 

 
2. §  A rendelet kihirdetésekor lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.” 

 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat:5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 
 
 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015.(XII.07.) önkormányzati rendelete 
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a települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) számú rendeletének módosításáról 

  
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el: 

1. §  A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a az alábbi (7) 
bekezdéssel egészül ki: 

„(7)  
a) Egyszeri települési támogatásra jogosult az a kérelem beadását megelőzően legalább 10 év 
folyamatos állandó körömi lakóhellyel rendelkező személy, aki: 

aa) Köröm községben lévő lakóingatlanhoz a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.(XII.06.) 
Korm. rendelet  2.§ rendelkezései alapján támogatást kapott, és 
ab) a családok otthonteremtési kedvezményének (CSOK) folyósításáról szóló pénzintézeti 
értesítését bemutatja. 

b) Amennyiben kérelmező az állami támogatással megszerzett ingatlant a támogatás folyósításától 
számított öt évtől hamarabb elidegeníti, vagy nem életvitelszerűen lakja, a kapott önkormányzati 
támogatást egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzatnak, legkésőbb az elidegenítést vagy 
az ingatlan elhagyását követő 30 napon belül. 

c) A kérelmet ezen rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. 

     d) A támogatás összege 100.000-Ft. 
 
 
2.  §  A rendelet kihirdetésekor lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.” 
 
 
 
 

2. Napirend tárgyalása 
 

Szociális tűzifa rendelet elfogadása 
 

Soltész Balázs aljegyző:  Elmondta településünk önkormányzata a 2015-ös évben is támogathatja 
szociális tűzifával azokat a lakosokat akik aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára 
lakásfenntartási támogatásra, települési támogatásra jogosultak. Lakásonként 0,5m³ kerül kiszállításra. 
A fuvar költségét az önkormányzatnak kell  fizeti, a fát állami támogatásból finanszírozzák.  
Tóth Tibor polgármester: 
Javasolta az előterjesztésben leírtak elfogadását 
 
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat:5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelete  
 

szociális célú tűzifa támogatás juttatásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról 
szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A rendelet hatálya Köröm község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott bejelentett 
lakcímmel rendelkező állampolgárokra terjed ki. 
 
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat 
elsősorban 
a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) szerint 
    aa) aktív korúak ellátására, 
    ab) időskorúak járadékára, 
    ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult, 
    ad) települési támogatásban részesül 
     
b) annak a családnak, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
és lakásának fűtését fafűtésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 
(2) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  
 
3. § A polgármester a 2.§ (1) bekezdésben lévő rászorulókon felül támogatást adhat még  annak a  65 
év feletti kérelmezőnek is akinek egyedül álló esetén az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 500%-át, házastársak, élettársak esetén a 350%-át 
 
4. § A támogatás iránti kérelmeket a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.  
 
5. §  (1) A szociális célú tűzifa támogatásról a Polgármester határozattal dönt a kérelem beadását 
követő 10 munkanapon belül. 
(2) A polgármester a döntés meghozatala előtt – az önkormányzat hivatala köztisztviselőjének 
bevonásával – szúrópróba szerűen helyszíni ellenőrzést végezhet a kérelem valóságtartalmának 
megállapítása céljából, különös tekintettel a fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés meglétére és 
használatára. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
6. § A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény 
aláírásával igazolja. 
 
7. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tóth Tibor                                                                                                      Sinai Bertalanné 
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polgármester                                                                                                             jegyző 
 
1. melléklet a 9/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelethez 

 
 

KÉRELEM 
 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ 
 

 
 

A) Személyi adatok 
 
1. Kérelmező neve:……………..………………..…………………………………………………………..….. 
 
2. Születési neve: ………………………………………………………………………………………..………. 
 
3. Születési helye, ideje:…………………………………………TAJ szám:………………………………….. 
 
4. Anyja neve:…………………………………………………………….………………………………….……. 
 
5. Lakcíme:……………………………………………………………..………………………………………..…. 
 
6. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók: 
 
 Név Születési hely, 

idő 
Anyja neve Rokoni 

kapcsolat 
a)     
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     
g)     
h)     
i)     
j)     

 
7. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a szociális célú tűzifa támogatásra jogosult vagyok, mert az 
alábbi szociális ellátásban részesülök:* 

a) aktív korúak ellátása (foglalkozatást helyettesítő támogatás/rendszeres szociális segély) 
b) időskorúak járadéka 
c) lakásfenntartási támogatás 
d) települési támogatás 

8. Fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbiak alapján:* 
a) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelek 

                                                           
* Megfelelő aláhúzandó! 
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b) Az önkormányzat szociális tűzifa juttatásáról szóló rendeletének 3.§- alapján 
 
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:            rendelkezem                       nem rendelkezem* 
 
Nyilatkozom, hogy az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést:  végeztem     nem végezem* 

 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult 
szerv ellenőrizheti. 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 

 
Köröm, 201….év…………………………..hó……….nap 

 
                                                                                                 ……………………………… 
                                                                                               az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének                           
                                                                                                                         aláírása 
 
 
2. melléklet a 9/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Átvételi elismervény 
 
 

Alulírott ………………………………..(név) Köröm, …………………….u…….sz. alatti lakos aláírásommal 
elismerem, hogy a mai napon Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tűzifa vásárlásról 
szóló …../2015. (…..) önkormányzati rendelete alapján meghozott határozatában foglalt természetbeni 
juttatásként ……m3 mennyiségű tűzifát átvettem. 
 
Köröm, 201…….év……………………………..hó………nap 
 
 
 
………………………………………                                                             …………………………………… 
                    átadó átvevő 
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3. Napirend tárgyalása 

 
Egyebek 

 
 
 
Soltész Balázs aljegyző:  A Helyi Esélyegyenlőségi Programot felül kell vizsgálni. Ez májusig meg fog 
történni.  
Tóth Tibor polgármester: A piac megnyitásával megteremtődtek a kulturált árusítás feltételei. 
Közterületen innentől semmiféle árusítást nem lehet folytatni. 
 
 
 
 
 
 
Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 10 óra 00 perckor bezárta. 
 
 
 
Köröm, 2015. december 07. 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 
 

 
Soltész Balázs

 aljegyző 
 
 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
      Bertáné Kondás Éva                                  Lakatos Lászlóné 
             képviselő              képviselő 


