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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: 2/2016. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.00 órai kezdettel, a 
Köröm Községi Önkormányzat dísztermében, a 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. szám 
alatt megtartott n y í l t üléséről. 

 
Jelen vannak:  Tóth Tibor   Polgármester 
   Bodolai Miklós    Alpolgármester 
   Bertáné Kondás Éva  Önkormányzati képviselő 

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

                                     
     
Tanácskozási joggal részt vesz:  
    

Soltész Balázs   aljegyző 
Gombos Andrea  Go-Tax Kft. képviseletében 

 
Meghívott:  Rontó Attila   RNÖ elnök  
 
 
Nem vett részt az ülésen: 

Rontó Attila   RNÖ elnök 
Horváth Gézáné  Önkormányzati képviselő 

  
Tóth Tibor polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 
6 (hat) képviselő jelen van, az ülés határozatképes; a polgármester az ülést megnyitotta.  
Bemutatta Koncz Szabinát, a leendő pénzügyes munkatársat, aki 2016. március 21-től fog dolgozni 
Köröm Község Önkormányzatánál. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Bejelentette, hogy a meghívót és az előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta, annak 
tartalmát megismerhette.  
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A jegyzőkönyv hitelesítőnek Bodolai Miklós alpolgármestert és Lakatos Lászlóné képviselőt 
javasolta. 
 
A meghívóban szereplő napirendet és a hitelesítők személyét szavazásra bocsátotta. A képviselők a 
napirendet és a hitelesítők személyét 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Köröm Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megtárgyalása  
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés: írásbeli 

 
 

2. Egyebek  
 
 
 
 
 

 
 

1. Napirend tárgyalása 
 

Köröm Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megtárgyalása 
 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi 
 
 
Tóth Tibor polgármester  
Tájékoztatta a Testületet, hogy Köröm Község Önkormányzat költségvetése újra tárgyalásra került. 
Felkérte Üveges Bélát, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági elnökét, hogy ismertesse a Bizottság 
állásfoglalását. 
 
Üveges Béla bizottsági elnök 
Kérdést tett fel: Mi az oka annak, hogy a 2016. évi költségvetés korábban tárgyalt tervezetében az 
összes tervezett bevétel 391 millió Ft volt, az átdolgozott változatban ezzel szemben 591 millió Ft 
szerepel. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Válaszként elmondta, hogy a költségvetés tervezet korrigálásra került. A közmunka programra járó 
bérköltséget nem tartalmazta a korábbi tervezet, mivel a Munkaügyi Központtal a Hatósági Szerződést 
a költségvetési tervezet benyújtását követően kötötte meg az Önkormányzat. Tájékoztatta a 
képviselőket, hogy az Önkormányzat a megkötött szerződés alapján 2016. március 1-től 2017. február 
28-ig 230 főt foglalkoztat közmunka program keretében.   
 
Üveges Béla bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetést. 
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A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

  
 

Köröm Község Önkormányzatának 
3/2016. (III.10.) 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: 

591.454.E Ft Költségvetési bevétellel 
591.454.E Ft Költségvetési kiadással 

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

Költségvetési egyenleggel 
- ebből  működési 
             felhalmozási  

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

(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. 

 

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 10 %-át. Ennek fedezetére a 
személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére fordítható forrás szolgálhat. 

(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.  

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt 
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esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta 
a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig 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 1.000.000 Ft összeghatárig - 
mely esetenként az 500.000 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. 



6 
 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az 
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben az 
idevonatkozó jogszabályokban 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 Miskolc Kistérség Önkormányzati 
társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a 
jegyző köteles gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

 Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
 
 
 
 

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

jegyző 
Tóth Tibor 

polgármester 
 

 
 
 
 
 

2. Napirend tárgyalása 
 

 
Egyebek 

 
A napirendben szereplő előterjesztések a Jegyzőkönyv 2. sz. 3. sz. és 4.sz. mellékletét képezik 
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Soltész Balázs aljegyző 
Elmondta, hogy a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 
szükséges. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a Képviselő-testület megkapta. Javasolta, hogy a 2. sz. 
mellékletben szereplő előterjesztést a Testület fogadja el. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek:  

 
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 

Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016. (III.9.) számú határozata 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A 2015. évi költségvetési évben a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
a) bevételi főösszege: 53 205 ezer forint;  
melyből  
aa) önkormányzatok működési támogatása: 53 103 ezer forint, 
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 102 ezer 
forint. 
 
b) kiadási főösszege: 53 205 ezer forint,  
melyből 
 ba) személyi juttatások: 33 609 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 9 151 ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 4 399 ezer forint,  
       bd) egyéb működési célú kiadás: 6 046ezer forint 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Török Gergely polgármester, Farkas László polgármester, Tóth Tibor 
polgármester 
   a végrehajtásért: Sinai Bertalanné jegyző 

 
 
Soltész Balázs aljegyző 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Sajóbábony település be akar lépni a Miskolc Környéki 
Társulásba.  Ezért módosítani kell a Társulási megállapodást. Mivel Köröm Község Önkormányzata is 
tagja a Társulásnak, így a Képviselő-testületnek is el kell fogadnia a Társulás Módosító okiratát 2016. 
március 20-ig. 
Az aljegyző a 3. sz. mellékletben szereplő előterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek:  

 
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 

Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2016. (III.9.) határozata 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításának jóváhagyásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa által 2016. február 26. napján 4/2016. (II.26.) szám alatt 
elfogadott Társulási Megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Melléklet a 4/2016. (III.9.) önkormányzati határozathoz 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

Miskolc Környéki Önkormányzat Társulás Társulási Tanácsa a 2015. november 30. 
napján kiadott Társulási Megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 93. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A Társulási Megállapodás 2. melléklete a következő szövegrésszel egészül ki: 
 
„Sajóbábony Város Önkormányzata”. 
 
Záradék: Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2016. április 15. napján lép 
hatályba. 
 
A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Módosító okiratát a Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 4/2016. (II.26.) számú határozatával 2016. 
február 26. napján fogadta el. 
 
Miskolc, 2016. február 26. 
 
 …………………………………. 
                Dr. Kriza Ákos 
     elnök 

 
 
Soltész Balázs aljegyző 
A technikai módosítást az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában is szerepeltetni kell 
ezt 2016. március 1-től jogszabály írja elő. A kormányzati funkciókat az  SZMSZ 1 mellékletében 
soroljuk fel. Ezért rendelettel szükséges módosítania az SZMSZ úgy ahogyan az előterjesztésben van.    
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A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek:  
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

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

 
 
 

1. §  Köröm Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.15.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő kormányzati funkciókkal egészül ki: 
 
„Kormányzati funkciók: 
 
082092      Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
104037      Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” 
 
2. §  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
Gombos Andrea tanácsadó   
Elmondta, hogy rendelet írja elő, a költségvetésbe szerepeltetni kell az adóságot keletkező tételt. Része 
a költségvetésnek, de külön kell szerepeltetni.  
A 4-es sz. mellékletben kötelezően előírja a jogszabály.  
Az önkormányzat hitelfelvételénél 8millió 940 ezer Ft-ig vehet fel hitelt. Ez összeg felett tervezetet kell 
benyújtani a kormányhoz elbíráláshoz.  
 
Tóth Tibor polgármester 
Javasolta az előterjesztésben foglaltak elfogadását 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek:  

 
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 

Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2016. (III.09.) határozata 
 
Köröm Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 
45. § (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételei: 
 

Évek Saját bevétel Adósságot 
keletkeztető 
ügyleteiből 

eredő fizetési 
kötelezettség
einek a 2016. 

évi 
költségvetési 
évet követő 
három évre 

várható 
összege* 

2017. 6650 0 
2018. 6700 0 
2019. 6650 0 
Összesen 20000 0 

 
*2011. évi CXCIV. törvény 10. §  (3) bek: „Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik 
évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.” 
 
A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési évet követő három évre várható 
összege 20.000.ezer Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Tibor polgármester 
Elmondta, hogy a közmunka program keretén belül 230 főt foglalkoztatunk. Ebből 100 fő feladata a 2,5 
hektáros terület cserjével való beültetése.  
Az ingatlanok előtt befejeződött a betonátjáró építése. Lakosaink elégedettségére. 
Továbbra is gyártás alatt van a kerítésnek való drót készítése, a betonoszlopok gyártása. Vásároltunk a 
traktorhoz pótkocsit, hisz szükség van kiszállítani az anyagot a munkálatokhoz a faluba. 
 
 
Tóth Tibor polgármester ismertette az elkövetkező időszak programjait.  
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Március 15-i ünnepség az Erzsébet kertből indul, megkoszorúzzuk az emlékművet, azt követően az 
önkormányzat dísztermében folytatódik az ünnepség az óvodások műsorával. A rendőrség felé 
bejelentettük az ünnepséget.  
 
Március 19-e. Péder község hívott meg bennünket egy kis baráti találkozóra. A vendégség du. 14.00 
órakor kezdődik.  4 fő vesz részt a testületből.  
 
 
Április 8-án Roma Világnap kerül megrendezésre. A program összeállítása még tart. Azt viszont tudjuk, 
hogy nagyszerű fellépővel találkozhatunk. Itt lesz Kökény Attila. 
 
 
Május 1-én kerül megrendezésre a Sport nap.   
 
 
 
Május 28-án tartjuk a Falunapot, a Rákóczi nappal egybekötve. Színvonalas, egész napos rendezvényt 
szervezünk.  
 
 
 
 
Sikerült felvenni az ÉMÁSZ- szal a kapcsolatot az áramlopás végett. Kiszűrik, lekapcsolják a tolvajokat. 
Zempléni ZHK-tól dicséretet kaptunk, mert sikerült elérni, hogy lakosaink számlái rendezettek legyenek.  
 
 
 
 
 
A polgárőrséggel kapcsolatosan elmondta, hogy az új törvény szerint a bejegyzett egyesületnek a 
cégbíróság kéri meg az adószámot a NAV-tól.  
Remélhetőleg ez hamarosan meglesz, a polgárőreink március 15-én már biztosítani tudja a helyszínt.  
 
 
Tájékoztatta a képviselőket,hogy a debreceni postaigazgatóság felhívta, hogy március 19-én 9.00 
órakor üljünk le a Felsőzsolcai rendőrkapitányúrral a Kisebbségi önkormányzattal együtt, hogy rendbe 
tegyük, megszüntessük a családi pótlék posta előtti kifizetését. Ezt követően minden utalványt csak az 
utalványon megjelölt címen lehet kifizetni. Ilyen esetekben a kézbesítőt két polgárőr fogja elkísérni.  
 
Községünkben a kamerák jól működnek, visszaszorítottuk a kamatos pénz behajtását az 
önkormányzat, a posta és a bolt környékéről.  
 
Jablonkai Bertalan képviselő 
Kifogásolta, hogy a Petőfi úton az út széléhez közel van az árok. a járda és az árok között nagy a 
távolság.  Amikor két személyautó jön szembe épphogy elfér, ha pedig nagyobb az  autó az egyiknek 
valamelyik kapubejáróhoz  kell lehúzódni, hogy a másik autó elférje. Kérdezi: Rendezési Tervben 
szerepel-e az árokrendszer.  
 
Tóth Tibor polgármester  
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Annak idején aki akkor benyújtotta a pályázatot  községünk útjainak burkolására,  a pályázatban kérni 
kellett volna  milyen szélességben legyen aszfaltozva az utca, és most nem  lenne gond, hogy keskeny 
az utca.  
Az árkokra szükség van, levezető és szikkasztó árkok vannak. Ez a megengedett. 
 
Bodolai Miklós alpolgármester 
Hozzászólt, hogy a Zrínyi utcában kb. 10 cm-rel magasabban van kiemelve az út, mint az útpadka.. 
Lehetséges-e az szintkülönbséget kiegyenlíteni?  
 
Tóth Tibor polgármester  
Elmondta, ezt meg tudjuk oldani. Hozatunk kavicsot, szintbe hozzuk az utat. 
 
Lakatos Lászlóné képviselő 
Kifogásolta háziorvosunk, Dr. Fenyvesi Tamás munkáját.  
 
Tóth Tibor polgármester 
Társulásban vagyunk egységesen kell dönteni ezekben az ügyekben. Saját tapasztalatom az, hogy 
doktorúr rendet és fegyelmet tart. Nincs az, hogy nem megyek iskolába és kapok igazolást, vagy 
táppénzen is csak az lehet, aki beteg.  
 
 
Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 18 óra 55 perckor bezárta. 
 
Köröm, 2016. március 9. 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
Hitelesítők: 
 
 
    Bodolai Miklós       Lakatos Lászlóné 
        alpolgármester           képviselő 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. március 9-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, 
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– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, 
– 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 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 községüzemeltetés 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 591.454. ezer Ft, melyet a 
finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 0 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 
591.454. 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. 
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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.  

 

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése ezer forintban: 
Önkormányzatok működési támogatásai: 176.059 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 400.724 

Közhatalmi bevételek: 7.285 

Működési bevételek: 2.908 

Működési célú átvett pénzeszközök: 4.477 
 
A 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 591.454.e Ft, melyet a 
finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 ezer Ft-tal egészítenek ki, így összesen 
591.454 e 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: 386.983 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 58.611 

Dologi kiadások: 97.882 

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 41.778 

Egyéb működési támogatások:  2.700 

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. 
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A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés 
részletesen tartalmazza. 
 
 
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. 
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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: 

591.454.E Ft Költségvetési bevétellel 
591.454.E Ft Költségvetési kiadással 

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

Költségvetési egyenleggel 
- ebből  működési 
             felhalmozási  

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: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 
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(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. 

 

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 10 %-át. Ennek fedezetére a 
személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére fordítható forrás szolgálhat. 

(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.  

(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 megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat 
jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 
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(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 

(2) 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 1.000.000 Ft összeghatárig - 
mely esetenként az 500.000 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 az 
idevonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 
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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 Miskolc Kistérség Önkormányzati 
társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a 
jegyző köteles gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

 Ez a rendelet  2016. …………………. lép hatályba. 
 

 
 
 
 
 

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

jegyző 
Tóth Tibor 

polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. március 9-én megtartandó ülésére 

 
2. napirendi ponthoz 

 
2-3/2/2016. 
 

Sajóhídvég Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013. április 1. napjával átalakult Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal összetételében változás 
nem történt.  
A Közös 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 pontokban részletezett kiegészítésekkel: 

− a közös Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése 
Sajóhídvég Község Önkormányzat – mint a közös hivatal székhelye –  költségvetésének részét 
képezi, 

− az önkormányzatok képviselő- testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett 
létszámáról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő- testületi ülés előtt képviselő- 
testületi ülésen  külön-külön döntenek, 

 
Az államháztartásról szóló törvény 34. § (5) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) 
bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első 
negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét.” 
 
Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi költségvetését a 23/2015. (II.18.) határozatával fogadta el, melyet utoljára szeptemberben 
módosított. Az azóta eltelt időszak változásai szükségessé teszik a közös hivatal költségvetésének 
módosítását. 
 
 Az előirányzatok változását az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
 

Sorszám Bevétel megnevezése Összeg (ezer forint) 

1. Bérkompenzáció 616 
2. 2014. évi választás tiszteletdíjának fedezete 91 
3. Átvett pénz egyéb váll. (SZÉP kártya) 6 

Összes bevétel: 713 
Sorszám Kiadás megnevezése Összeg (ezer forint) 

1. Személyi juttatások 2 231 
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2. Munkaadókat terhelő járulékok 602 
3. Dologi kiadások 500 
4. Egyéb működési célú kiadás (előirányzat 

rendezés) 
-2 620 

Összes kiadás: 713 
 

Javaslom, hogy a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását az alábbiak 
szerint elfogadni szíveskedjenek. 
 
Döntési  javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (III.9.) számú határozata 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 
évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A 2015. évi költségvetési évben a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
a) bevételi főösszege: 53 205 ezer forint;  
melyből  
aa) önkormányzatok működési támogatása: 53 103 ezer forint, 
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 102 ezer forint. 
 
b) kiadási főösszege: 53 205 ezer forint,  
melyből 

 ba) személyi juttatások: 33 609 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 9 151 ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 4 399 ezer forint,  
       bd) egyéb működési célú kiadás: 6 046ezer forint 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Török Gergely polgármester, Farkas László polgármester, Tóth Tibor polgármester 
   a végrehajtásért: Sinai Bertalanné jegyző 
 
 
Köröm, 2016. március 5. 
 

    Tóth Tibor s.k. 
polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2016. március 9-i ülésére 

 
2. napirendi ponthoz 

 
2-3/4/2016. 
 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Sajóbábony Város Önkormányzata döntést hozott arról, hogy a házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgáltatást feladatellátását a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás keretében kívánja ellátni, 
melyet a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonat megküldésével jelzett a Társulás felé. 
 
Sajóbábony Város Önkormányzata a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásnak alapító tagja. 
Ahhoz, hogy a házi segítségnyújtás szolgáltatást a MESZEGYI elláthassa Sajóbábony vonatkozásában 
is, szükséges a Társulási Megállapodás módosítása, és a megállapodás 2. mellékletében szerepeltetni 
kell Sajóbábony Város Önkormányzatát. 
 
A Társulási Tanács a 4/2016. (II.26.) számú határozatával elfogadta a módosítást. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 88. § (2) bekezdése alapján valamennyi társult önkormányzat 
képviselő-testületének jóvá kell hagyni a TM módosítását, hogy ezt követően a Társulás a törzskönyvi 
nyilvántartásban bejegyeztesse a változást. 
 
Fentiek alapján javaslom a Társulási Megállapodás módosítását és a határozattervezet elfogadását. 
 
Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (III.9.) határozata 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításának 
jóváhagyásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa által 2016. február 26. napján 4/2016. (II.26.) szám alatt elfogadott Társulási 
Megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Köröm, 2016. március 5. 
 Tóth Tibor 
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 polgármester 
Melléklet a …/2016. (III.9.) önkormányzati határozathoz 

 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
Miskolc Környéki Önkormányzat Társulás Társulási Tanácsa a 2015. november 30. napján kiadott 
Társulási Megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. 
§-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A Társulási Megállapodás 2. melléklete a következő szövegrésszel egészül ki: 
 
„Sajóbábony Város Önkormányzata”. 
 
Záradék: Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2016. április 15. napján lép hatályba. 
 
A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Módosító okiratát a Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa 4/2016. (II.26.) számú határozatával 2016. február 26. napján fogadta el. 
 
Miskolc, 2016. február 26. 
 
 
 
 …………………………………. 
                Dr. Kriza Ákos 
     elnök 
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ELŐTERJESZTÉS 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2016. március 9-i ülésére 
 

2. napirendi ponthoz 
 
187-3/1/2016. 
 

Kormányzati funkciók 2016. évi módosulásából adódó,  
törzskönyvi nyilvántartással összefüggő feladatok 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) módosításáról szóló 44/2015. (XII.30.) 
NGM rendelet tartalmazza a kormányzati funkció kódok 2016. január 1-jétől érvényes változását.  
 
A Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 
358/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján hivatalból indított eljárás 
keretében az NGM rendelet szerint hatályát vesztett alaptevékenységi kormányzati funkció kódokat 
törölte, ahol pedig lehetséges volt az új kormányzati funkció kódoknak megfeleltetés, ott nyilvántartásba 
bejegyezte az új kódokat.  
Az érintett törzskönyvi alanyok esetében átvezetett változásokat az „Értesítés” című dokumentumban 
közölte, melyben felhívta a figyelmet az NGM rendelet 12. §-ára, mely szerint a törzskönyvi 
nyilvántartásba bejegyzettek teljes körénél 2016. március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 
2016. január 1-jétől érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról. 
 
Köröm Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklete tartalmazza az 
önkormányzati funkció kódokat, melynek felülvizsgálata során megállapításra került, hogy az nem 
tartalmazza a „Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, valamint (a 
2016. évben kötelező szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó) „Intézményen kívüli 
gyermekétkeztetés” funkció kódokat, ezért azokat fel kell venni. 
 
Fentiek alapján javaslom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletet 
a Tisztelt Képviselő-testület módosítani szíveskedjen a rendelettervezetben foglaltak szerint. 
 
Köröm, 2016. február 23. 
 
 
 
 Tóth Tibor 
 polgármester 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (…) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

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

 
 
 

1. §  Köröm Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.15.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő kormányzati funkciókkal egészül ki: 
 
„Kormányzati funkciók: 
 
082092      Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
104037      Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” 
 
2. §  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
Tóth Tibor Sinai Bertalanné 
polgármester     jegyző 
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Indoklás 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../2016.(…..) önkormányzati rendelete az 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
 

A rendelet módosítása szükségessé vált, mivel a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok 
és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.)NGM rendelet 2016. január 1. napjával 
módosult. A módosításokat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában is át kell vezetni. 
 
 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
…../2016.(…..) önkormányzati rendelete 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 Nem releváns. 
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
Nem releváns. 
 
III. Várható környezeti hatások 
A rendelet módosításnak várható környezeti hatása nincs. 
 
IV. Várható egészségi következmények 
A rendelet módosításnak közvetlen egészségügyi következménye nincs. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet módosítása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet módosítása jogszabályi változás miatt szükséges. A rendelet megalkotásának elmaradása 
esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg, mely szankciót von maga után. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A rendeletmódosítás végrehajtásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek nem 
merülnek fel. 
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ELŐTERJESZTÉS 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2016. március 9-i ülésére 
 

2. napirendi ponthoz 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Köröm Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyeletek következő 3 évre várható 
alakulása. 

 
Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás 
évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. 
§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege az alábbi 
szerint: 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
                           5/2016. (III.09.) határozata 
 
Köröm Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
29. § (3) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 

 
Évek Saját bevétel Adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a 2016. évi 

költségvetési évet követő 
három évre várható összege* 

2017. 6650 0 
2018. 6700 0 
2019. 6650 0 
Összesen 20000 0 

 
*2011. évi CXCIV. törvény 10. §  (3) bek: „Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot 
keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott 
évi saját bevételeinek 50%-át.” 
 
A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési évet követő három évre várható összege 20.000.ezer Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
Köröm, 2016. március 5.                                                    Tóth Tibor 
                polgármester 


