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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: 1/2016. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2016. február 15-én 18.00 órai kezdettel, a 
Köröm Községi Önkormányzat polgármesteri irodájában, 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 

Horváth Gézáné  Önkormányzati képviselő 
Jablonkai Bertalan  Önkormányzati képviselő 
Lakatos Lászlóné  Önkormányzati képviselő 
Üveges Béla   Önkormányzati képviselő 

     
  
Tanácskozási joggal részt vesz:  
   Sinai Bertalanné  jegyző 

Soltész Balázs   aljegyző 
 

 
Meghívott:  Rontó Attila   RNÖ elnök 
   Gombos Andrea  tanácsadó a Go-Tax Kft. képviseletében  
 
 
Nem vett részt az ülésen: 

Rontó Attila   RNÖ elnök 
 
  
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.  
Bemutatta Gombos Andreát, a Go-Tax Kft. ügyvezetőjét.  
 
Sinai Bertalanné jegyző 
Nehezményezte, hogy a Testületi ülésekre sem meghívót, sem testületi anyagot nem szokott kapni. Kérte, 
ezután minden Testületi ülésre meghívót, és testületi iratanyagot küldjenek részére. 
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Tóth Tibor polgármester 
Elnézést kért, ez az ő hibája. A jövőben nem fog előfordulni. 
Megállapította, hogy a napirendet és az előterjesztéseket minden képviselő előzetesen megkapta, annak 
tartalmát megismerhette.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Bertáné Kondás Éva és Horváth Gézáné képviselőket jelölte ki. 
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. A képviselők 7 igen szavazattal a javasolt napirendeket 
és a hitelesítőket az alábbiak szerint elfogadták: 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása  
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés: írásbeli 

 
 

2. Javaslat a helyi iparűzési adó rendelet módosítására 
Előterjesztő: aljegyző 
Előterjesztés: írásbeli 
 
 

3. Egyebek 
 
 
 

 
 

1. Napirend tárgyalása 
 
           

Az önkormányzat  2016. évi költségvetésének megtárgyalása 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a Testületet az Önkormányzat 2016. évi céljairól. Elmondta, hogy ebben az évben is sok 
feladata lesz az Önkormányzatnak. Kifejezte reményét, hogy minél több feladatot sikerül véghez vinni a 
községben, és a település elindulhat a fejlődés útján. Véleménye szerint a hivatal megújulásra érett, és 
meg is tesznek ennek érdekében mindent, a lehetőségeikhez képest. 
 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Jogi-, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Köröm Község 
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tervezetét. 
Felkérte Üveges Béla bizottsági elnököt, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását. 
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Üveges Béla bizottsági elnök  
Tájékoztatta a Testületet a következőkről. 
A Bizottság 2 napirendi pontot tárgyalt, Köröm Község Önkormányzata, illetve a Sajóhídvégi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése tervezetét. 
Köröm Község Önkormányzata költségvetését a Bizottság átdolgozásra javasolja. 
Meg kell bontani mind a tervezett bevételek, mind a tervezett kiadások összegét kötelező, önként vállalt és 
államigazgatási feladatok szerint. 
Az iparűzési adó tervezett bevételét a Bizottság magasnak találta, erre választ kaptak aljegyzőtől, miszerint 
az összeg felülvizsgálatra kerül. 
A Bizottság észrevételezte továbbá, hogy a költségvetés tervezet nem tartalmazza a Polgárőr 
Egyesületnek fizetendő támogatás összegét. 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Elmondta, hogy a pénzügyes munkakör betöltése nehéz feladatot jelent az Önkormányzat számára. A 
pénzügyes kollégák sorra felállnak. A legutóbbi pénzügyes kolléga, 2016 januárjában, a költségvetés 
tervezési és beszámolási időszakában - jelentette be, hogy köztisztviselői jogviszonyát  február közepétől 
szeretné megszüntetni.. Nehéz erre a munkakörre megfelelő végzettségű, illetve megfelelő gyakorlattal 
rendelkező munkatársat találni. Felmerült lehetőségként pénzügyi tanácsadó cég megbízása. Az 
önkormányzat fentiekkel kapcsolatban megkereste a Go-Tax Kft-t. 
Felkérte Gombos Andreát, a Go-Tax Kft. ügyvezetőjét, mutassa be röviden a vállalkozást. 
 
Gombos Andrea tanácsadó 
Elmondta, hogy 2012-ben alapították a Go-Tax Kft.-t. Családi vállalkozásnak indul, 3 alkalmazottal. Ma 11 
könyvelővel van szerződésük. Profiljukba tartozik – többek között – önkormányzatok részére történő 
pénzügyi, könyvelési tanácsadás. A vállalkozás felelősség biztosítással is rendelkezik. 
 
Tóth Tibor polgármester 
A bizottsági elnök felvetésére válaszként elmondta, hogy a 2016. évi költségvetést 2016. március 16-ig kell 
elfogadni, addig sor kerül a költségvetés átdolgozására az észrevételek alapján.  
érte. A Polgárőr Egyesület támogatását majd az Egyebek napirend keretében tárgyaljuk.  
 
 
Üveges Béla képviselő 
Javasolta a költségvetés átdolgozását a következők miatt., Nem javasolja, hogy a személyi jellegű 
költségek tervezésénél a dolgozók a nevük alapján szerepeljenek az előterjesztésben. Javasolja a nevek 
helyett kódok használatát. 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Válaszként elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megnézheti, az adott kód alatt ki szerepel.  
 
Tóth Tibor polgármester 
Válaszként elmondta, hogy nem ért egyet a javaslattal. Véleménye szerint, aki itt dolgozik, az vállalja fel a 
fizetését. 
 
 
Üveges Béla képviselő 
Kérdést tett fel a Közös Hivatal költségvetése kapcsán. Megteheti-e Köröm Község Önkormányzata, hogy 
a könyvelési feladatokat könyvelő céggel végezteti? Szabályos-e, hogy a távozó köztisztviselő bértömegét 
az Önkormányzat a dologi kiadások közé átcsoportosítja, és a könyvelő cégnek fizeti ki megbízási díjként? 
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Sinai Bertalanné jegyző 
Elmondta, amennyiben a közös önkormányzati hivatal létszámában változást szeretnének, írásban kell 
kezdeményezni a székhely település önkormányzat polgármesterénél és a másik társult településnél a 
közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását, a köztisztviselői létszám 
csökkentését. Véleménye szerint az önkormányzati gazdálkodással és a könyveléssel kapcsolatos 
feladatokat csak köztisztviselő láthatja el, de ennek pontosan utána kellett volna nézni. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta Köröm Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének átdolgozását a fenti módosítások, 
észrevételek figyelembe vételével. 
 
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 
1/2016. (II.15.) határozata az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő Testülete az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének sarokszámait megtárgyalta. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
költségvetést végleges,  minden előirányzatra kiterjedően formában 2016. március 10-ig a 
Képviselő Testületnek  megtárgyalásra ismételten nyújtsa be. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2016. március 10. 
 

2. Napirend tárgyalása 
 

 
Javaslat a helyi iparűzési adó rendelet módosítására 

 
Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi 

 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Tájékoztatta a képviselőket az iparűzési adó rendelet módosításának szükségességéről. Eddig nem volt 
adókedvezmény különböző szektorokban. A támogatás az egészségügyi ágazatban dolgozókat, az orvost 
és a védőnőt érinti. A rendelet módosítása 2016. január 1-én lépett életbe. Ez nem kevés összeg, 100 
ezres nagyságrendű támogatásról beszélünk. Girincs is letette az asztalra a maga részéről a támogatást. 
Javasolta a rendelet tervezet 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 
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                                            Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016. (II.16.) rendelete 

 
a helyi iparűzési adóról szóló 6/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Köröm község Önkormányzata a helyi adóról szóló 1990. évi C. tv. 1.§ (1) bekezdésében 
a kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében h) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A helyi iparűzési adóról szóló 6/2014. (IX.14.) önkormányzati rendelet a következő 
címmel és 1/A. §-sal egészül ki: 
 

„Értelmező rendelkezések” 
 

 
„1/A. § E rendelet alkalmazásában:  
1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás, 
2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) 
bekezdése szerinti vállalkozás.” 
 
2. § A helyi iparűzési adóról szóló 8 /2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet a következő 
2/A. §-sal egészül ki: 
 
„2/A. § (1) Mentes az adó megfizetése alól az önkormányzat közigazgatási területén 
háziorvosi, védőnői tevékenységet folytató vállalkozó háziorvos, védőnő, feltéve ha 
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 
(2) A 2. § és a 2/A. § (1) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott 
támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 
352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai 
alapján lehet nyújtani. 
(3) A kedvezményezett az adókedvezmény/adómentesség5 következtében megszerzett 
előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem 
használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás 
fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 
(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) 
bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének 
megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének 
évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi.  
(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése 
szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt 
megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt 
csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja 
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meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében 
végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe 
véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az 
átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.  
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű 
támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig 
halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás 
más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott felső határig halmozható.  
(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában 
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely 
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes 
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy 
összeget.  
(8) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a 
támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az 
csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi. 
(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 
évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott 
köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról 
az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.” 
 
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 
1-jétől kell alkalmazni. 
 

 
 
 

3. Napirend tárgyalása 
 

 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 

 
Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi 

 
Tóth Tibor polgármester 
Elfogadásra javasolta a Közös Hivatal költségvetését. 
 
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 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2016. (II.15.)  határozata  
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi   költségvetéséről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
1. A 2016. évi költségvetési évben a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
a) bevételi főösszege: 53.458.620 forint; melyből átvett pénzeszköz 53.448.600 forint, 
b) kiadási főösszege: 53.458.620 forint,  
melyből 
 ba) személyi juttatások: 35.240.877 forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 9.634.601 forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 2.657.688 forint,  
        bd) működési célú pénzeszköz átadás: 5.915.454 forint. 
2. A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 13 főben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen 200.000,- 
forint összegben határozza meg.  
4. A képviselő-testület megbízza Sajóhídvég Község Polgármesterét, hogy a Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetésének Sajóhídvég Község Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 
5. A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a 2016. évi költségvetést megalapozó 
lakosságlétszám az alábbiak szerint alakul:  
   Berzék: 1020 fő 

                 Köröm: 1508 fő 
                      Sajóhídvég: 1159 fő 

6. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
 Határidő: 2016. február  
 Felelős: Török Gergely polgármester, Farkas László, Tóth Tibor polgármester 
  a végrehajtásért: Sinai Bertalanné jegyző  
 

 
 
 
 
 
 

 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Az írásbeli előterjesztés a Jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi 
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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-testületének 
2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete  

 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. (3) – (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1. § A Képviselő-testület a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § 
(2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
„(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2016. évben egységesen az alapilletmény 10 %-a.” 
 
2. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
          Tóth Tibor                                                                                          Sinai Bertalanné 
       polgármester                                                                                                      jegyző 
 
 
 

 
 

 
Egyebek 

 
 

 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a Testületet az óvodai zárva tartásról. A körömi óvoda a tavaszi szünetben nyitva lesz. A nyári 
szünetben mindössze két hétig, augusztus 6-tól augusztus 19-ig tart zárva az óvoda a munkaterv szerint.  
Ezidőben festés, meszelés lesz az óvodában. A szülőket erről, és arról hogy igénylik-e az étkezést 
értesítették. 
A zárva tartás alatt az étkeztetést külsős cég fogja biztosítani. hideg élelemmel. A szünidei étkeztetés 
finanszírozására támogatás igényelhető: a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása; ez új 
támogatási forma 2016. évtől. Mindezekről a szülőket tájékoztatni fogják 2016. február 15-éig egy 
rendkívüli szülői értekezlet keretében. 
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Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatást adott a Körömi Sportegyesület létrehozásáról. Meglátása szerint a futball csapat létrehozása, 
a folyamatos edzések, meccsek motiválják a körömi fiatalokat, hasznos időtöltést jelentenek a számukra.  
 
Bodolai Miklós alpolgármester 
Elmondta, hogy 2016. március közepén indul a bajnokság, a Labdarúgó Szövetség honlapján meg lehet 
nézni, mikor, hol lesznek a mérkőzések.  
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2016. március 1-jén 230 fővel indul a közmunka program. A rendőrség 
kiszáll minden munkabér fizetéskor, megelőzve az esetleges problémákat. Kamatos kamat, drog ez a 
legnagyobb probléma az emberek nagy részénél Javasolta, hogy a sértettek minden esetben tegyenek 
feljelentést. 
Ami a Széchenyi utcában van, az kriminális elfogadhatatlan! Ő már értesítette a hatóságokat! Szinte 
mindenki lopja az áramot!  
 
Horváth Gézáné képviselő 
Elmondta, hogy akinek tartozása van az ÉMÁSZ felé, az első havi részletet ki kell, hogy fizesse. Itt minden 
lakásból két fő dolgozik közfoglalkozatásban. Ami nagyjából havi 120 ezer Ft-ot jelent. Ebből, ki lehetne 
fizetni az áramszámlát. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Elmondta, hogy a drótfonás a közmunka keretén belül szépen halad. Az Önkormányzat tulajdonában lévő 
telkeket rendbe teszik, körbekerítik. 
Szemétszállítás: jól működik a befizetés a lakosság részéről. 
Egyesület, polgárőr egyesület: Januárban kezdtük el intézni.  2015. június 30-án került a cégbírósághoz a 
hiánypótlás. Házszámot elírtak, 52 volt 54 helyett. Visszament a levél még aznap „cím nem azonosítható” 
jelzővel. Kis község vagyunk, mindenki mindenkit ismer, kérdem én-, hogy lehet ezt megtenni? Kivizsgálták 
az előzményt, az előző levelet felbontva kaptuk, amit nem vettünk át. Az ügyfélszolgálattól 2016. január 13-
án kaptunk választ. 
2016. február 26-án egyeztetve lesz a Megállapodási Szerződés. Ünnepélyes keretek között 
megünnepeljük.  
Település megújulása: minden kapubejáróhoz beton áteresztőt teszünk. Ezáltal, csúszás, sár és vízmentes 
lesz községünk. 
Új projekt az iskola átalakítása. Iskolai nyílászárókra pályázunk. A varroda mellett 2,5 hektáros területen 
lesz az iskola.  
Kérdés, hogy a Rendezési Terv hány %-ot enged beépíteni. Fenyőerdő vagy iskola. Meglátjuk.  
 
Jablonkai Bertalan képviselő 
Közvilágítással kapcsolatban elmondta hogy, évek óta nem ég  a templommal szemben a díszkivilágítás. A 
térre néző zászlók is a nagyteremben a színpad mellett állnak. Miért nem lehet azt kitenni?  
 
Tóth Tibor polgármester 
Az emlékművet rendbe kell tenni az kb: 5 millió Ft. Ezenkívül nincs megtöltve tartalommal. Az emlékművet 
is el kell tenni, helyette virágoskertet csinálni. Nem oda  szeretne járni koszorúzni. Járművel be se lehet 
menni az OTTÓ házba. A kapubejáró is be van építve.  
 
Jablonkai Bertalan képviselő 
Az úton ünneplünk az Erzsébet kertben, ahol az emlékmű le van téve.  
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Tóth Tibor polgármester 
A Rákóczi Emlék-parkot is azért tettük oda, ahol van, mert a restaurátorok óva intenek attól, hogy a falu 
közepére építményeket tegyünk. Ezeket olyan helyre kell tenni, ahol béke és nyugalom   és  minimális 
forgalom van.  
 
Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 19 óra 50 perckor bezárta. 
 
 
Köröm, 2016. február 15. 
 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester                       jegyző  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
      Bertáné Kondás Éva         Horváth Gézáné 
       képviselő              képviselő 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2016. február 15-én tartandó ülésére  
 

1. napirendi ponthoz 
 
 

Köröm Község Önkormányzata 
ELŐTERJESZTÉS 

 Köröm Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséhez 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. 
A törvény alapján megterveztük Köröm Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi 
forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi 
önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. 
 
Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az 
önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely 
alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a 
támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, 
ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az 
állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami 
felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások 
képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2016-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli 
integrálása a munka világába. 
 
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő 
adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe 
véve. 
 
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok: 

– településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, 
kéményseprés, stb.), 

– óvodai ellátás, 
– szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 
– egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), 
– kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), 
– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), 
– lakás- és helyiséggazdálkodás, 
– honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, 
– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, 
– helyi közfoglalkoztatás, 
– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, 



1. melléklet 

12 
 

– sport, ifjúsági ügyek, 
– nemzetiségi ügyek, 
– helyi közösségi közlekedés biztosítása, 
– hulladékgazdálkodás, 
– távhőszolgáltatás, 
– kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, 

hétvégi árusításának biztosítása. 
 

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: 
– törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is 

előírhatja, 
– törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is 

rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat, 
– a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet 

jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása 
azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban 
az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik. 

 
A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2016. évi költségvetési 
koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.   
 
A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 
 

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 
3. A szociálisan rászorultak támogatása. 
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés. 
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati 

feladatok ellátásában. 
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 

megteremtése.  
 
A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 325.861. ezer Ft, melyet a finanszírozású 
pénzügyi műveletekből származó bevétel 0 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 325.861. ezer Ft forrás fog 
rendelkezésre állni. A 2016-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati 
feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra 
fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 2.908. ezer Ft összegben számoltunk, ami 
működési bevételekből tevődik össze. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert 
rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A bevételek 
csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt 
színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, 
azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 100.%-át teszik ki, így 
beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 0. %-át tudjuk előirányozni. 
 
A 2016. évben a költségvetési bevételek 42%-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. 
Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2016-ban is jelentős támogatást tud 
nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.  
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A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése ezer forintban: 
Önkormányzatok működési támogatásai: 176.059 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 128.632 
Közhatalmi bevételek: 7.285 
Működési bevételek: 2.908 
Működési célú átvett pénzeszközök: 10.977 
Ebből Közös hivataltól átvett:  6.500 
 
A 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 325.861. ezer Ft, melyet a finanszírozású célú 
pénzügyi műveletek kiadásai 0 ezer Ft-tal egészítenek ki, így összesen 325.861. ezer Ft kiadással 
számoltunk. 
A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti illetménypótlék mértéke nem változott. A minimálbér 
105.000. Ft-ról 111.000. Ft-ra, a garantált bérminimum 122.000. Ft-ról 129.000 Ft-ra növekedett. 
 
 

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése ezer forintban: 
 

Személyi juttatások: 171.506 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35.873 
Dologi kiadások: 73.204 
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 41.778 
Tartalék: 3.500 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható 
következményeit. 
 
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 
 
Társadalmi, gazdasági, hatások 
 
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és 
költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a 
foglalkoztatás növelését. 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen 
tartalmazza. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények 
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A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott 
Környezetvédelmi Program megvalósulását. 
 
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, 
ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek 
számára.  
 
 
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek 
elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 
 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
  
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.1  
 
 
 
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) 
IRM rendelet előírásait.  
 
 
 
Köröm, 2016. február 10. 
 
 

……………………………. 
Tóth Tibor 

polgármester 
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KÖRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

......./2016. (II.15.) számú rendelete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 

1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az 
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 

325.861.E Ft Költségvetési bevétellel 
325.861.E Ft Költségvetési kiadással 

0.E Ft 
0.E Ft 
0.E Ft 

 

Költségvetési egyenleggel2 
- ebből  működési (hiány,többlet) 
             felhalmozási (hiány,többlet) 

állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és 
kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek 
szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja 
meg: 

                                                           
2 A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni 

(Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény. 
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(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó 
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.       
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint 

részletezi. 
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül 

megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös)  

hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot 
és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.n., 
mellékletek szerint határozza meg. 

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 3.500. E Ft általános,0. E Ft céltartalékot állapít meg.3 
 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos 
feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a 
rendszeres személyi juttatások előirányzatának …… %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások 
évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás 
szolgálhat4. 

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez 
önkormányzati biztost jelöl ki. 5.  

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert 
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak 

                                                           
3 Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni. 
 

4  Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni. 
5 Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb 

időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti. 
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megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig6 az önkormányzat jegyzője részére köteles 
adatszolgáltatást teljesíteni. 

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 
 

5. § Az előirányzatok módosítása 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt. 

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát ............ Ft összeghatárig - mely esetenként a ..........Ft 
összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.  

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a 
költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-
módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható. 

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást 
hajthat végre.  

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások 
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a 
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla 
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére 
növelhető. 

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-
testületet tájékoztatja.  

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles 
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

 

6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az 
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz 
kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 

                                                           
6 Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor. 
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….. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, 
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor 
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. 
A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi 
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást 
vezetni. 

 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, 
melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, 
az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a …………. útján gondoskodik. A megfelelő 
működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet  2016. …………………. lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:7 
 
 
 
 
 

........................................... ........................................... 
Sinai Bertalanné 

jegyző 
Tóth Tibor 

polgármester 
 
 

 

                                                           
7 Felsorolni a hatályon kívül helyezett rendeleteket. 
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ELŐTERJESZTÉS 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2016. február 15-ei ülésére 
 

2. napirendi ponthoz 
 
……/2016. 
 

Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája egy tájékoztatót tett közzé, melyben felhívta a 
helyi önkormányzatok figyelmét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 2016. 
január 1. napjától hatályba lépő rendelkezéseire. 
 
A Htv. 39/C. §-a az alábbi (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, 
védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási 
szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, 
adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie. 
(5)Az (1)–(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak 
minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban 
nyújtható” 
 
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény módosításai 
nem csupán a Htv-ben 2016. január 1-jétől újonnan megjelenő, a településen egészségügyi 
szolgáltatást nyújtó háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők és a fogorvosi alapellátást nyújtó 
fogorvosok számára helyi iparűzési adóban nyújtható adóelőny, hanem a Htv. 39/C. §-ának (1)-(3) 
bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény is csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, 
amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013. 12.24., 
1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályaival összhangban nyújtható. 
 
Azon települési önkormányzatoknak, amelyek hatályos adórendeletükben meghatározott, a Htv. 39/C. 
§-ának (1) – (3) bekezdései szerint korábban adómentességet, adókedvezményt állapítottak meg és azt 
a továbbiakban is működtetni, vagy új – csekély összegű támogatásnak minősülő – mentességet, 
kedvezményt tartalmazó adórendeletet kívánnak hatályba léptetni, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
értelmében az adórendelet vagy rendelet-módosítás tervezetét – annak elfogadás előtt – meg kell 
küldeniük a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére elektronikus úton a 
tvi@me.gov.hu címre. 
 
Ennek megfelelően az önkormányzati adórendelet tervezetnek mindkét jogcím (azaz 1) a Htv. 39/C. (2) 
szerinti 2,5 millió forintot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap után nyújtott, valamint 2) a Htv. 
39/C.§ (4) szerinti háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtott adómentesség, adókedvezmény) 
tekintetében meg kell felelnie az összeegyeztethetőségi jogalapként megjelölt 1407/2013/EU bizottsági 
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rendelet szabályainak. Értelemszerűen, amennyiben az önkormányzat csak az egyik jogcímet vezeti be, 
a megfelelés csak annak tekintetében biztosítandó. 
 
A rendeletnek tartalmaznia kell, hogy a jogcímek alapján nyújtott kedvezmény 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősül, megadva a 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet teljes címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait. 
 
Fentiek alapján javaslom a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 
Köröm, 2016. február 10. 
 
 
 Tóth Tibor 
 polgármester 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016. (II.16.) rendelete 

 
a helyi iparűzési adóról szóló 6/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Köröm község Önkormányzata a helyi adóról szóló 1990. évi C. tv. 1.§ (1) bekezdésében a kapott 
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében h) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A helyi iparűzési adóról szóló 6/2014. (IX.14.) önkormányzati rendelet a következő címmel és 1/A. 
§-sal egészül ki: 
 

„Értelmező rendelkezések” 
 

 
„1/A. § E rendelet alkalmazásában:  
1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás, 
2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti 
vállalkozás.” 
 
2. § A helyi iparűzési adóról szóló 8 /2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet a következő 2/A. §-sal 
egészül ki: 
 
„2/A. § (1) Mentes az adó megfizetése alól az önkormányzat közigazgatási területén háziorvosi, 
védőnői tevékenységet folytató vállalkozó háziorvos, védőnő, feltéve ha vállalkozási szintű iparűzési 
adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 
(2) A 2. § és a 2/A. § (1) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás 
csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. 
december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 
1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. 
(3) A kedvezményezett az adókedvezmény/adómentesség5 következtében megszerzett előnyt – az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti 
célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti 
kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű 
vásárlására. 
(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – 
nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben 
nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét 
képezi.  
(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és 
ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 
támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi 
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 
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forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését 
is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján 
kell eljárni.  
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó 
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 
25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű 
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig 
halmozható.  
(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában 
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a 
támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által 
elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális 
intenzitást vagy összeget.  
(8) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó 
támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az 
igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi. 
(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell 
őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A 
csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 
munkanapon belül információt kell szolgáltatni.” 
 
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell 
alkalmazni. 
 
 
 
 
 Tóth Tibor Sinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                             jegyző 
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1. melléklet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez 
 
 

NYILATKOZAT 
 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

(HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén 
 
 

1. Kedvezményezett adatai 
Név:  
Adószám:  
Elérhetőség:  

Aláírásra jogosult képviselő:  

E-mail cím:  
(jelölje X-szel ) 

 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

Egyesülés, szétválás ideje:  
 
_________   ___________   _________ 
   (év)             (hónap)           (nap) 

 
 
Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a 
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, 
Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.  
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a 
kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra 
nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek 
elbírálása folyamatban van). 
 
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához 
szükséges adatokat is tartalmazzák.8 

                                                           
8 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az 
egyesülés  révén  létrejövő,  vagy  jogutód  pályázó  csekély  összegű  támogatási  keretébe.  Az  egyesülést  megelőzően 
jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 
 
Ha egy vállalkozás két vagy  több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű  támogatást az 
eredetileg a  támogatásban  részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű  támogatással  támogatott 
tevékenységet  átvállalta.  Ha  ennek meghatározására  nincs  lehetőség,  a  csekély  összegű  támogatást  a  saját  tőkének  a 
szétválás tényleges  időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett 
vállalkozások között. 
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9 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 
10 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
11 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami  támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális  támogatási  térképről szóló 37/2011.  (III. 22.) Korm.  rendelet  [a  továbbiakban: 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján. 

2. Csekély összegű támogatások9 
Támogatás 

összege 
Támogatás bruttó 

támogatástartalma11 

Sor-
szám 

Támogatás 
jogalapja 

(bizottsági 
rendelet 
száma) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatás 
kedvezménye-
zettje és célja 

 

A támogatást 
ellenszolgáltatás 
fejében végzett 
közúti kereske-
delmi árufuva-
rozáshoz vette 

igénybe? 

Kérelem 
benyúj-
tásának 

dátuma10 

Odaítélés 
dátuma 

Forint Euró Forint Euró 
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében 
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 
Vállalkozás neve Adószáma 
  

  

  

  

  

  

 
 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami 
támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, 
amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális 
támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.12 
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos 
elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett 
csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 

                                                           
12 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett 
vállalkozások tekintetében nem. 
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13 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
14 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 
15 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §‐a alapján kell kiszámítani: 
Ha  létező  támogatási program másként nem  rendelkezik, az uniós állami  támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek  forintra  történő átszámításánál a  támogatási döntés 
napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.  

 
4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában 
nyújtott állami támogatásokra 

Azonos elszámolható 
költségek teljes 

összege jelentértéken 

Azonos 
kockázatfinanszíro-
zási célú intézkedés 

vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalma / 

azonos 
elszámolható 

költségek 
vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalma14 

Sor-
szám 

Támogatás 
jogalapja 

(uniós 
állami 

támogatási 
szabály) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatási 
kategória 

(pl. regionális 
beruházási 
támogatás) 

Kérelem 
benyújtásának 

dátuma13 
Odaítélés 
dátuma 

Forint Euró Forint Euró
15 

Maximális 
támogatási 

intezitás (%) 
vagy 

maximális 
támogatási 

összeg 
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok 
helyesek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése16 közötti időszakban 
egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást 
ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat 
szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően 
módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot. 
 
Kelt:   
 
 
                        ……………………………..  
                      Kedvezményezett 

        (aláírás, pecsét) 
 

                                                           
16 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer 
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az 
időpont általában a szerződés kelte. 
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Útmutató 

 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet17 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi 
évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 
200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget18, figyelemmel az egyesülésre valamint a 
szétválásra vonatkozó szabályokra19 is.  

• Mi a bruttó támogatástartalom? 

o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában 
érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta 
alkalmazásával. 

• Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon 
vállalkozásnak? 

o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, 
vagy 

o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult 
kinevezni vagy elmozdítani, vagy 

o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján 
meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy 

o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött 
megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét 

o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik 
vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon 
vállalkozásnak kell tekinteni. 

• Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait? 

o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint 
az azt megelőző két pénzügyi év során került sor. 

o  Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű 
támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást 
igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen 
odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 

                                                           
17 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés 
18 Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. 
19 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés 
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o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően 
nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon 
vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott 
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű 
támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti 
értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között. 

o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az 
alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott 
csekély összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon 
vállalkozásnak minősülnek. 

Halmozódás: 

• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű 
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 
1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági 
csekély összegű támogatással]  az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 
eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható. 

 

o Például:  

Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozás 
mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró támogatásban részesül, 
részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az alacsonyabb 100.000 eurós 
értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás 
egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis 
támogatás nyújtható.  

 

• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó 
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 
25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 
360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással 
a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig 
halmozható.  
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• Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU 
rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat 
tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU 
bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély összegű 
támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 
1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi 
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 
forintösszegig halmozható. 

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek forintra 
történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar 
Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó20. 

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a 
támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű 
támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül 
információt kell szolgáltatni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján. 
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2. melléklet a 10/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Igazolás csekély összegű támogatásról 
 
Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint 
kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … bizottsági rendelet) 
alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül: 

Projekt megnevezése: 
Támogatást nyújtó döntésének száma: 
Támogatás odaítélésének időpontja: 
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken: 
 

A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő forintösszeg 
nyújtható. 
Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki. 
 
Kelt, … 
 
…………………………………………………………..   
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)  
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ELŐTERJESZTÉS 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2016. február 15-i ülésére 
 

3. napirendi ponthoz 
 
187-2//2016. 
 
 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi költségvetése 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Berzék-Köröm-Sajóhídvég települések az Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt 
hoztak létre, mely 2016. január 1-től változatlan formában működik tovább. 
 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) tekintetében az irányító szervet – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján –  megillető jogok és kötelezettségek 
Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik az alábbi 
kiegészítésekkel: 

− a Hivatal éves költségvetése Sajóhídvég Község Önkormányzat – mint a közös hivatal székhelye 
szerinti önkormányzat – költségvetésének részét képezi, 

− az önkormányzatok képviselő- testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett 
létszámáról külön-külön döntenek. 

 
A Hivatal szervezeti felépítésében, létszámában a 2015. évihez képest változás nem történt. A kialakult 
struktúra megfelelően szolgálja mindhárom település elképzelését, a székhely és a kirendeltségek 
működését. 
 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása (bevételei) 
 

Magyarország 2016. évi közpinti költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a 
központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint. A támogatás meghatározása az elismert 
hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével 
történik. A támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. 
 
A Hivatal 2016. évre megállapított létszáma 11,46 főről 11,67 főre emelkedett, a támogatás mértéke 
4.580.000 Ft/fő/év (nem változott), a támogatás éves összege 53.448.600- Ft. (A támogatás a 2015. 
évihez képest magasabb, mert a települések lakosságszáma emelkedett.) 
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A közös hivatal 2015. évi pénzmaradványa 10.020, Ft. A közös hivatal 2015. évben összesen 53.459 e Ft-
ból gazdálkodhat, mely 967 ezer forinttal több, mint az előző évben. 
 
A 2016. évi költségvetési kiadások meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A 
köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 
szabályozza. A köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 2016. évben továbbra is 38.650 Ft-
ban állapítja meg. Az illetmények a Kttv. és az önkormányzatok rendeleteiben meghatározott 
illetménykiegészítések (10 %) alapján kerültek kiszámításra. 
A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren kívüli juttatás – a 
költségvetési törvény szabályozza, mely szerint 2016. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja 
meg a bruttó 200.000 forintot (57. § (4) bekezdés). Ez az összeg tartalmazza az egyes juttatásokhoz 
kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is. A béren kívüli összegeknél a jogszabályban előírt 
összeggel, bruttó 200.000 forinttal számoltunk köztisztviselőnként, akik szabadon dönthetnek, hogy a 
kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást. 
 
A 2016. évi kiadásokat jelentős mértékben befolyásolja, hogy az évben két köztisztviselő is jogosult 
jubileumi jutalomra. Az egyik köztisztviselő 30 éves jogviszony után háromhavi, a másik köztisztviselő 35 
éves jogviszony után négyhavi jubileumra jogosult. 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai 
 

Személyi juttatások és járulékok: 
 
A személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek: 
– alapilletmény, 
– illetménykiegészítés, 
– jubileumi jutalom 
– bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/fő/hó 
– nyelv és egyéb kötelező pótlékok, 
– munkába járás térítése (9 Ft/km) 
– közlekedési költségtérítés (minden hónapban a NAV által meghatározottak szerint) 
– cafetéria- juttatás (munkavállaló által választható cafetéria juttatások) és a kifizetéseket terhelő 

járulékok. 
A 2015. évi költségvetéssel ellentétben, 2016-ban jutalomkeret (teljesítményértékelés alapján) nem került 
tervezésre, mivel arra nem biztosított a fedezet. 
 
A Hivatal személyi állománya 2014. évben stabilizálódott, azóta a létszámban változás nem történt.  
Személyi változás viszont volt, mivel a körömi kirendeltség hivatalából a gazdálkodási előadó más 
munkahelyre távozott. Helyére a képesítési előírásoknak megfelelő köztisztviselő került kinevezésre. 
 
Dologi kiadások: 
 
Dologi kiadások között a székhely (Sajóhídvég) település hivatalának kiadásai, valamint a mindhárom 
települést érintő kiadások kerültek megtervezésre. 
 
Mindhárom települést érintő dologi kiadások: 

- pénzügyi szolgáltatások kiadásai, 
- irodai szoftverek (EPER, Iktató utánkövetés, Helyi Vizuál Regiszter, Katawin utánkövetés) 
- továbbképzés költségei. 



3. melléklet 

34 
 

Csak Berzéket és Sajóhídvéget érintő dologi kiadások: 
- telefonköltség 
- WIN SZOC irodai szoftver. 

 
A személyi juttatások és járulékok kiadásait levonva az önkormányzati hivatal működésére kapott 
támogatásból (53.448.600  Ft –  44.875.478  Ft) 8.573.122 Ft marad a dologi kiadásokra, mely 
lakosságarányosan az alábbiak szerint alakul: 
Berzék:                   2.400.474 Ft 
Köröm:                    3.514.980 Ft 
Sajóhídvég:             2.657.668 Ft 
Összesen:              8.573.122 Ft. 
 
Az előterjesztéshez csatolt táblázatok részletesen tartalmazzák a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetéséről szóló döntéstervezet elfogadását. 
 
Döntési javaslat 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2016. (II.15.)  határozata  
a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi   költségvetéséről 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
1. A 2016. évi költségvetési évben a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
a) bevételi főösszege: 53.458.620 forint; melyből átvett pénzeszköz 53.448.600 forint, 
b) kiadási főösszege: 53.458.620 forint,  
melyből 
 ba) személyi juttatások: 35.240.877 forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 9.634.601 forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 2.657.688 forint,  
        bd) működési célú pénzeszköz átadás: 5.915.454 forint. 
2. A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 13 főben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen 200.000,- 
forint összegben határozza meg.  
4. A képviselő-testület megbízza Sajóhídvég Község Polgármesterét, hogy a Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetésének Sajóhídvég Község Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 
5. A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a 2016. évi költségvetést megalapozó 
lakosságlétszám az alábbiak szerint alakul:  
   Berzék: 1020 fő 

                     Köröm: 1508 fő 
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                     Sajóhídvég: 1159 fő 
6. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
 Határidő: 2016. február  
 Felelős: Török Gergely polgármester, Farkas László, Tóth Tibor polgármester 
  a végrehajtásért: Sinai Bertalanné jegyző 
 
 

Sajóhídvég, 2016. február 8. 
 
 
 Sinai Bertalanné 
        jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2016. február 15-i ülésére 
 

3. napirendi ponthoz 
 
187/2016. 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló rendelet módosítása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdése (a 
továbbiakban: Kttv.) szabályozza a köztisztviselők részére adható illetménykiegészítés mértékét 
önkormányzatok esetében.  A Képviselő-testület a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletében a 
középfokú és a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére egységesen 10 %-ban 
határozta meg az illetménykiegészítését 2015. évre vonatkozóan. 
 
A Kttv. hivatkozott szakasz (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
„(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a 
köztisztviselő alapilletményének  
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a, 
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg 
egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 
20%.” 
 
A törvény a tárgyévre vonatkozó illetménykiegészítés megállapításáról szól, ezért szükséges a rendelet 
módosítása, mely a 2016. évre megállapítható illetménykiegészítés mértékét határozza meg. 
 
Javaslom, hogy 2016. évben ne változzon a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke, 
maradjon továbbra is egységesen (mind a felsőfokú, mind a középfokú végzettségűeket érintően) 10 %. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete az elıterjesztést tárgyalja meg, a rendelet-tervezetet fogadja el. 
 
 
Köröm, 2016. február 10. 
 
                                                                                                                       
 
                                                                                                                        Tóth Tibor  
                                                                                                                       polgármester                  
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RENDELET-TERVEZET 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2016. (II.16.) önkormányzati rendelete  
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. (3) – (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
1. § A Képviselő-testület a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdését az alábbiak 
szerint módosítja: 
„(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2016. évben egységesen az alapilletmény 10 %-a.” 
 
2. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
          Tóth Tibor                                                                                              Sinai Bertalanné 
       polgármester                                                                                                      jegyző 
 
 
 
 
 

Indoklás 
 

a 2010. évi CXXX. tv. 18. § alapján 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…./2016. (II.16.) önkormányzati rendelete 

a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
A 2015. évben megállapított illetménykiegészítés december 31-én hatályát vesztette, ezért 
szükségessé vált a rendelet módosítása, mivel az illetménykiegészítés csak a tárgyévre került 
megállapításra. 
 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete 
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a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 8/2014. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
I. Várható társadalmi hatások 
2012. március 1-től a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ad felhatalmazást a 
tárgykörben rendeletalkotásra, mely szerint az illetménykiegészítést csak tárgyévre lehet megállapítani.  
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítése az előző évihez 
képest nem változik, a feladatalapú támogatás fedezetet nyújt a kiadásokra. 
 
III. Várható környezeti hatások 
Nem releváns. 
 
IV. Várható egészségi következmények 
A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
Nem releváns. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseire figyelemmel szükséges a 
rendeleti szintű szabályozás az illetménykiegészítések meghatározásának és egységesítésének 
vonatkozásában. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
Nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt             
 
 


