
 

1 
 

 

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: 14/2015. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Köröm Község Képviselő-testülete 2015. december 28-án 14.00 órai kezdettel, a 
Köröm Községi Önkormányzat dísztermében, a 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. szám 
alatt megtartott közmeghallgatásról. 

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

Soltész Balázs   aljegyző        
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tisztelettel köszöntöm Köröm Község állampolgárait. Visszatekintve a múltra jó úton haladunk. Nagy 
erőbedobással tesszük a magunkét. 
 
Köszöntöm díszvendégeinket: Dr. Dienes Attila leköszönő körzeti orvosunkat, aki szívünk csücske lett, 
családapaként is áldozatos munkát végzett. Dr. Fenyvesi Tamás körzeti orvosunkat, aki  Dienes doktor 
úr segítségével, ez év december 01-től dolgozik községünkben Szántó Lászlónét asszisztens 
asszonyt,akit nagyon szeretünk, de az élet úgy hozta, hogy menni kell.  
És nagy tisztelettel köszöntöm Dr. Fehér József állatorvos urat, aki évtizedes munkájával több 
nemzedéket szolgált ki.  
 
 
Tisztelt állampolgáraink. Lassan közeledünk az év végéhez. Köszönet dolgozóinknak áldozatos 
munkájukért. 2015. év főbb jellemző adatok megelégedettségével tekinthetünk vissza.  
2015. volt az első év amikor nem kellett koldulni. Most vagyunk abba a helyzetbe amikor nem kellett 
kérni. Gyermekeinknek mikuláscsomagot tudtunk adni és ez nagy öröm községünk életébe.  
 
Tudjuk, hogy van  hová fejlődünk, a környéken mi mondhatjuk el elsőként, hogy 300 embert 
foglalkoztatunk egész éven keresztül.   
Mostanra lett kitaposva az út, amin haladunk. Községünk utcái szépek, vendégeink is észreveszik, 
dicsérik úgyhogy érdemes tenni érte. 
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- A komp pályázatot megnyertük, szépen, működik. Gombnyomásra működik. Látszik van gazdája. Az 
ünnepek alatt is üzemel ami a hirdetőtáblán ki is van plakátozva.  
 
- Tűzifa pályázat: önkormányzatunk segítségével összetéve minden évben az arra jogosult család kap 
tűzifát.  
 
- Járdaépítés: kapubejárók, közterületek mindenütt lebetonozva. Minden egyes ingatlanhoz betongyűrű  
került, vízelvezetővel. Mindez két évébe került önkormányzatunknak. Ennyi időbe tellett, hogy 
községünk utcáit rendbe tegyük, az utcák végére kézi készítésű virágállványba tettük a mutatós 
virágokat. Külön brigád volt, aki a virágokkal foglalkoztak. Nem egyszer kaptunk elismerő szavakat szép 
lakókörnyezetünkért.  
 
-  Ravatalozó, előtető: telepprogram keretén belül építettünk kerítettünk.  
 
- Falunap, Rákóczi nap. Május 30-án került megrendezésre. Szépen összeállt, sikeresen lezajlott 
minden.  
 
- Piac átalakítás: régi vágy vált valóra. Áldatlan állapotok kialakulását kellett megszüntetni. Jött egy 
vállalkozó, igaz nem nagyon ismerem mivel nem helybeli, de teszi a dolgát. Kérelmet nyújtott be 
önkormányzatunkhoz ami a mi ügyünket is szolgálja, így kérelmét elfogadtuk.   
 
- Roma világnapja volt április 08-án. Nagyszerű találkozó volt. 
„Szegénységből lehet a legjobban meggazdagodni”.- fogalmazta meg a kormánypárt. 
 
 
- Közfoglalkoztatás keretén belül kitapostuk az ösvényt. Közmunka program keretén belül több mint 800 
méter kerítésdrót lett legyártva. Betonelemeket el tudnak készíteni. 
- Futball bajnokság: elindítottuk és jó úton haladunk. A fiatalok megértették a vezetőkkel együtt letették 
az önkormányzatnál az alapokat, a pénzügyi dolgokat. Köszönet Orosz Béla mesterünknek. 
 
- Idősek napja : meg kell öregednünk, de ha már öregszünk szép korúakká válunk. Szerintem mindenki 
jól érezte magát. 
Remélem minden évben bírja majd  a pénztárcánk.  
 
Községünkben a fiatalok elveszítik a fejüket. Meghalnak teljesen feleslegesen. Családok segítségét 
kérem ezek megszüntetésére. Jelen pillanatban, községünkben ez az egyetlen megoldásra váró 
probléma. Megtalálni a nagy ászokat, akik a kábítószert forgalmazzák. Leállítani, lejelenteni, szólni a 
rendőrségre.  
 
Tiszaújvárosi kapitányságról lecsatoltak bennünket, így kerültünk a Felsőzsolcai kapitánysághoz.  
Közbiztonsági referensünk Murvai László. Aki a polgárőrség helyettes vezetője is egyben.  Valós 
esetekben lehet kérni a segítséget. 
 
Tanácsnokunk Horváthné Viola saját területén teszi a dolgát. 
 
- Melegvíz hasznosítás megtárgyalása folyamatban van. Lakosaink időben tájékoztatva lesznek a 
fejleményekről.  
   
 
 
- 2016-ban megvalósításra vár a hivatal felújítása, bővítése. Ez az épület elavult, akkor jó volt az 
olajozott padló, a dobkályha.  
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- Új iskola létesítése - az önkormányzat szárnyai alá veszi.  
 
Minden pályázattal élni fogunk, megkaptuk a lehetőséget és megvalósítjuk terveinket.  
 
Köszönöm a figyelmet és minden lakosunknak B.U.É.K. 
 
Felszólalások:  
 
- Barna Jánosné  lakos : Karácsony reggelre, 25-én a férje ment ki fát vágni és akkor vette észre, hogy 
feltörték a garázst. Eltűntek a csapok, a flex, a stihl fűrész, a mosógép. Szóltunk a rendőröknek,  de a 
férjem kereste meg a mosógépet és a rendőrök hozták vissza. Aki elvitte azt szabadon engedték. 
 
- Tóth Tibor: polgármester kéri, vegye fel a rendőrséggel a kapcsolatot, fel van jelentve megtalálják.  
Önökön sok függ, ezért mondom, hogy egymást segítsük. Családoktól, szomszédoktól kérdezni, szólni, 
figyelmeztetni egymást. Ha félünk, észreveszik és ők erősebbek.  
 
- Zakucky Józsefné lakos: este két alak sétált a kapunál, be is jöttek az ablakhoz közel jöttek, és ahogy 
kinéztem az ablakon szembe néztem velük. Félelmetes volt. Ez ellen mit lehet tenni?  
 
Murvai László lakos:Jelenleg szervezés alatt van a polgárőrség, jövőre beindul a járőrözés a faluban. 
 
Farkas Dezsőné lakos: Éjszaka 20.00 óra felé kezdődik az élet és hajnal 1-2 óráig tart.  
 
- Tóth Tibor polgármester: Mindaddig amíg félünk és nem merjük bejelenteni addig nem tudunk előre 
haladni. Rajtunk múlik, hogy föl merjük –e vállalni fölmerjük-e jelenteni. Kétszer kell csak megcsinálni. 
 
Farkas Dezsőné lakos: A gyerekek szájából veszik ki az ételt. Az ilyennek nem adnék munkát, se 
ellátást se. Nem az a hibás aki Miskolcról költözött ide, hanem az itt dolgozók között.  
 
Tóth Tibor polgármester: Ha a rendőrséget hívjuk védettséget kérünk és adják is. Van egy család 
Juhász Albert.  Idejött munkaidőben bódultan veszekedni szidalmazni. Kihívtam a rendőrséget és a 
munkája is megszűnt. 
 
Horváth Kálmánné lakos: Kijön  a rendőr és nem csinál semmit.  
 
Zakucky Józsefné: A kutyámat két hete elgázolták akik randaríroznak a faluban és alig tudtam 
helyrehozni. Kocsik fékeznek, csikorognak iszonyatos hallgatni.  
 
Répási Istvánné: A kutyákat póráz nélkül szájkosár nélkül viszik az utcán.  
 
Tóth Tibor polgármester: Rendőrség, közbiztonsági referens, járőrözés lesz. Csak ezt tudom mondani.  
 
Horváth Albert: CSOK-kal kapcsolatos dolgokon miért kell két havonta változtatni?  
 
Tóth Tibor polgármester: Azt kell nézni, hogy mindenki menjen továbbtanulni, mindenkinek a lehetőség 
adott. A te gyereked után nem lesz lehetőség a közmunkaprogramra addigra ez lefutott, ácsnak, 
kőművesnek szakmunkásnak kell tanulni, ezek a szakmák azok, amikre szükség lesz a következő 
időkben.  
Sok pénzhez fogunk hozzájutni. 
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Farkas Lajos lakos: Kapják a támogatást, ki kell járni hozzá az utat. Hat hónapos a tanfolyam, adják a 
buszbérletet. Az én fiam is elvégezte.  
 
Tóth Tibor polgármester: A régi varroda is megújul.  T.K.K.I. keretén belül eszközöket biztosítunk és 
működni fog. A varrodának funkciója lesz.  
Partner a cigány fiatalok továbbtanulásában. Az iskolát el kell kezdeni, be kell fejezni.  
Hollandiában a munkások nyakkendőbe járnak. Régen is dolgoztak, nem volt szégyen. Dolgozik az utca 
seprő ,dolgozik a köztisztviselő nem szégyen.  
 
Zakuczky Józsefné lakos: Idősgondozással kapcsolatosan segítséget kérek Otthonba nem jó menni 
más jajgatását hallgatni, mikor a magunké is éppen elég.  
 
Szabó Antalné szoc.gond: Volt kint a főnökasszony tüzetesen megnézett mindent és rendbe talált. 
Zakuczky néninek olyan emberre van szüksége, hogy vele legyen.  
 
Tóth Tibor polgármester: Értem, ez esetben saját költség útján lehetséges. Meglátjuk ha találunk erre 
jelentkező embert aki alkalmas akkor értesítjük Zakuczky nénit.  
 
 
Több felszólaló nem lévén a polgármester a közmeghallgatást 15.45 órakor bezárta. 
 
 
 
Köröm, 2015. december 28. 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
hitelesítők: 
 
Bodolai Miklós                   Horváth Gézáné 
  képviselő                                                                                             képviselő 


