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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: 4/2016. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 13-án 18:00 
órai kezdettel, a Köröm Községi Önkormányzat dísztermében, a 3577 Köröm, 
Rákóczi u. 11. szám alatt megtartott nyílt üléséről. 

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

Soltész Balázs   aljegyző 
 
Meghívott:  Rontó Attila                      kisebbségi képviselő  
 
Nem vett részt az ülésen: Rontó Attila                            kisebbségi képviselő 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 
7(hét) képviselő jelen van, az ülés határozatképes; a polgármester az ülést megnyitotta.  
 
Tóth Tibor polgármester: A napirendet minden képviselő előzetesen megkapta, annak tartalmát 
megismerte.  
 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Tibor polgármester Bodolai Miklós és Üveges Béla képviselőket 
javasolta. Javasolta hogy az első napirendet tekintettel arra hogy a pályázatokkal kapcsolatban 
személyes adatok információk is elhangozhatnak zárt ülésen tárgyalja a testület.  
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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 
  
 
 
 
Napirendi pontok: 

1. A Körömi IV. Béla Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezése (zárt ülés) 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés: írásbeli 

 
 

2. Egyebek  
 
 

 
 

1. Napirend tárgyalása 
A Körömi IV. Béla Általános iskola igazgatói pályázatának véleményezése 

(zárt ülés) 
 
 
A testület a napirendet zárt ülés keretében tárgyalta. A hozott döntések szavazási aránya és határozatai 
nyilvánosak. A zárt ülésen egy határozat született. 
 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat: 4 Nem szavazat: 3 Tartózkodás: 0 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2016. (IV.13.) határozata  
a Körömi IV. Béla Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezése 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Körömi IV. Béla 
Általános Iskola igazgatói állására benyújtott pályázatokat és úgy döntött hogy Torhány 
Imréné (születési név: Tircs Katalin, szül: Miskolc, 1975. 01. 04., an: Dobai Jolán) 
pályázatát támogatja. Felhatalmazza a polgármestert hogy a döntésről a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központot értesítse. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 
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2. Napirend tárgyalása 

 
Egyebek 

az előterjesztéseket az 1. és 2. sz mellékletek tartalmazzák 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a képviselő-testületet hogy a csatorna díj kiegészítéssel kapcsolatos előterjesztést 
mindenki megkapta. Szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 

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-testület 
8/2016. (IV.13.) határozata 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról 
 
Köröm Község Önkormányzati Képviselő-testület a Szolgáltató által kidolgozott, a 
támogatási pályázatban közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és 
tudomásul veszi a támogatási pályázat benyújtását. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási pályázat benyújtásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a képviselő-testületet hogy a Miskolci Önkormányzat rendeletével kapcsolatos  
előterjesztést mindenki megkapta. 
 
Sinai Bertalanné jegyző 
Elmondta, hogy a rendelet úgy szól, hogy azok az emberek akik igénybe veszik a házi segítségnyújtás 
szolgáltatását azoknak az első órája ingyenes.  
 
Tóth Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést. 
 

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 
9/2016. (IV.13.) határozata 
az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendelet Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése általi megalkotásához 
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történő hozzájárulásáról 
 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az 
egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendelet Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának Közgyűlési általi megalkotásához történő hozzájárulásról” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Társulási Megállapodás 
10.13. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális és gyermekjóléti 
tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendeletet 
megalkossa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: április 15. 

 
Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 19. óra 25 perckor bezárta. 
 
 
Köröm, 2016. április 13. 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester                       jegyző  

 
 
 

 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
 
   Bodolai Miklós        Üveges Béla 
       képviselő            képviselő 
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1. sz. melléklet  

ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2016. április 13-i ülésére 

 
2. napirendi ponthoz 

 
742-5/2016. 
 

2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázati kiírás, 
mely szerint 2016. április 21-ig kell az önkormányzatoknak az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási 
Modul (ÖNEGM) rendszerben elektronikusan rögzíteni a pályázati adatlapot, mellékelve a Borsodvíz 
Zrt. által elkészített támogatási táblázatokat, valamint nyilatkozatokat.  
 
A támogatás célja azon települések támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami illetve egyéb 
víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás 
költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt 
jelentősen meghaladják. Továbbá az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel 
való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is. 
 
Pályázatot települési önkormányzat nyújthat be. A pályázat elkészítéséhez kapcsolatos valamennyi 
információt, adatot, a szolgáltatást ellátó Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató az érintett 
önkormányzatok rendelkezésére bocsátott. 
 
Fentiek alapján javaslom a pályázat benyújtását és a döntéstervezet elfogadását. 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
…./2016. (IV.13.) határozata 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról 
 
Köröm Község Önkormányzati Képviselő-testület a Szolgáltató által kidolgozott, a támogatási 
pályázatban közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és tudomásul veszi a támogatási 
pályázat benyújtását. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási pályázat benyújtásával kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Köröm, 2016. április 7. 
 
 
 
     Tóth Tibor 
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    polgármester 
2. sz melléklet 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2016. április 13-i ülésére 

 
2. napirendi ponthoz 

 
742-5/2016. 
 
Javaslat az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendelet Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának Közgyűlési általi megalkotásához hozzájárulás 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § 
(1)  bekezdése alapján: 
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról 
a) a fenntartó önkormányzat, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési 
önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 
rendeletet alkot.” 
 
A Társulási Megállapodás 10.13. pontjában foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelet 
megalkotására a települési önkormányzatok képviselő-testülete a székhely szerinti önkormányzatot, 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölték ki. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése értelmében: 
„Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a 
társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának 
szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban 
kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete 
jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének 
hozzájárulása szükséges.” 
 
Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj az ellátások ellenértékeként megállapított 
összeg, amelyet a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapít meg, illetve a Gyvt. 146. § (1) bekezdése 
alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásért és gyermekvédelmi 
szakellátásért szintén térítési díjat kell fizetni. 
 
A Miskolc Környéki Önkormányzati társulás fenntartásában működik a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény, amely ellátja a társul települések vonatkozásában a 
szociális alap-és szakellátásokat. 
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Módosításra a jogszabályi előírásra tekintettel a házi segítségnyújtás alapszolgáltatásnál kerülne sor, 
mivel  külön szüksége megállapítani a szociális segítés és személyi gondozás térítési díját. Egyéb 
ellátásoknál változatlan mértékű térítési díjak kerülnének elfogadásra. 
A szolgáltatásokhoz való igazságosabb hozzáférést és az egységes gyakorlat kialakítását teszi 
lehetővé a házi segítségnyújtásban társult településeken élők részére a Miskolc városban 
alkalmazandó díjakkal azonos mértékű díj megállapítása. 
 
A tervezett térítési díj kategóriákat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
 A B C D 

1. Megállapított intézményi térítési díj 
 

 
Jövedelem kategória 

Szolgáltatási 
önköltség szociális segítés személyi gondozás 

2. 0 - 28.500,- Ft 100,- Ft/óra 100,- Ft/óra 
3. 28.501 – 57.000,- Ft 250,- Ft/óra 250,- Ft/óra 
4. 57.001 – 85.500,- Ft 470,- Ft/óra 470,- Ft/óra 
5. 85.501 – 100.000,- Ft 650,- Ft/óra 650,- Ft/óra 
6. 100.001,- Ft < 

 
 

2.131,- Ft/óra 

700,- Ft/óra 700,- Ft/óra 
 
Fentiekre tekintettel Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendelet megalkotására 
előterjesztést készít a 2016. április 21. napján tartandó Közgyűlésre. 
 
A települési önkormányzatoknak ezt megelőzően testületi döntést kell hozniuk arra vonatkozóan,, hogy 
hozzájárulnak az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
rendelet megalkotásához. 
 
Fentiek alapján javaslom a kért döntés meghozását. 
 
Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2016. (IV.13.) határozata 
az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendelet Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése általi megalkotásához történő hozzájárulásáról 
 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az egyes szociális és 
gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendelet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlési általi megalkotásához történő hozzájárulásról” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának Közgyűlése a Társulási Megállapodás 10.13. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet megalkossa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: április 15. 
 
 
Köröm, 2016. április 7. 
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 Tóth Tibor s.k. 
 polgármester 

 


