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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: 5/2016. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2016. május 18.-án 08:30 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     
                                    Lakatos Lászlóné  Önkormányzati képviselő 
               Jablonkai Bertalan                      Önkormányzati képviselő 
                                       Üveges Béla                               Önkormányzati képviselő                                                             
                                   Horváth Gézáné                          Önkormányzati képviselő 
 
 
  
Tanácskozási joggal részt vesz:  

    Soltész Balázs             aljegyző 
 
 
Meghívott:      Rontó Attila                      RNÖ elnöke 
 
 
 
Nem vett részt az ülésen: Bertáné Kondás Éva  Önkormányzati képviselő 
                                            Rontó Attila                            RNÖ elnöke 
 
 
 
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.  
 
Tóth Tibor polgármester: A napirendet minden képviselő előzetesen megkapta, annak tartalmát 
megismerte.  
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A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. A jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Tibor polgármester 
Horváth Gézáné és Lakatos Lászlóné képviselőket javasolta. A képviselők 6 (hat) igen szavazattal 
a javasolt napirendeket és a hitelesítőket elfogadták. 
 
 
 
Napirendi pontok: 

1. A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés: írásbeli 

 
 

2. Egyebek  
 
 
 
 

 
 

1. Napirend tárgyalása 
 

A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata  
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi 

 
 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Felkérte Soltész Balázs aljegyzőt, ismertesse a HÉSZ felülvizsgálatának folyamatát. 
 
 
Soltész Balázs aljegyző: 
Elmondta, hogy a Kormányhivatal levélben kért minden önkormányzatot, hogy a soron következő 
ülésen, de legkésőbb május 22. napjáig vegye napirendre a HÉSZ felülvizsgálatát. Döntéséről a 
Kormányhivatalt tájékoztassa. Határidő: 2016. május 22. Köröm Község Önkormányzat Helyi Építési 
Szabályzata 2007-ben készült. Ennek közel10 éve. Elmondta, új rendelet megalkotására lesz szükség 
mert a jelenlegi már nem felel meg az előírásoknak. Ez alapján felvesszük a kapcsolatot a tervezővel, a 
helyi építési szabályzat áttekintésére.  
 
Tóth Tibor polgármester: 
Szavazásra tette fel az előterjesztést. 
 
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6fő 
Igen szavazat:6 Nem szavazat:0 Tartózkodás: 0 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2016. (V.18.) határozata 
a helyi építési szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatáról, új rendelet 
megalkotásával 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
Törvényességi Osztályának BO/13/52-2/2016. számú, „Szakmai segítségnyújtás és 
javaslattétel a helyi építési szabályzatok felülvizsgálata tárgyában” tárgyú levelében 
foglaltakat megtárgyalta. A HÉSZ felülvizsgálata eredményeként megállapította, hogy 
új rendelet alkotása indokolt. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a településrendezési eszközök 
egyeztetése és elfogadása eljárási szabályainak megfelelően kezdeményezze, illetve 
folytassa le a döntéshozatali eljárást. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve 2016. december 31. 

 
 
 

2. Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy mint Köröm Község polgármestere, és a Körömi Rákóczi 
Hagyományőrző Egyesület elnöke részt vett személyesen a Sárospatakon megrendezett „Rákóczi 
Európai Kulturális Útvonal” cím alatt megtartott összejövetelen. Határon túl és innen meghívó lett küldve 
minden olyan önkormányzatnak, ahol Rákóczival kapcsolatos történelmi esemény történt. Hét 
önkormányzat csatlakozott eddig ehhez a kezdeményezéshez. Javasolta hogy Köröm község is 
csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez. A Szándéknyilatkozatot Jaroslaw (Lengyelország) városából 
küldték meg. A következő javaslatot tette:” Köröm Község Önkormányzata csatlakozik a Rákóczi 
Európai Kulturális Útvonal nevű kezdeményezéshez melynek célja II. Rákóczi Ferenc emlékhelyek, 
nyomvonalak létrehozása. Felhatalmazza a testület a polgármestert hogy az ezzel kapcsolatos 
nyilatkozatokat megtegye” 
Szavazásra tette fel a javaslatot.  
 
 

A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal. Az alábbiak szerint döntöttek:  
 

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

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2016. (V.18.) határozata 
a Rákóczi Európai Kulturális Útvonal kezdeményezéshez való csatlakozásról 
Köröm Község Önkormányzata csatlakozik a Rákóczi Európai Kulturális Útvonal nevű 
kezdeményezéshez melynek célja II. Rákóczi Ferenc emlékhelyek, nyomvonalak 
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létrehozása. Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos 
nyilatkozatokat megtegye. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 
 

Tóth Tibor polgármester 
Közölte, 2016.május 20-án este 18.00 órai kezdettel a kultúrteremben kerül átadásra ünnepélyesen  a 
polgárőröknek a polgárőri igazolvány. Szeretettel várja a testület tagjait.  
 
 
Üveges Béla képviselő 
Kérdést tett fel, hogy az önkormányzat miért nem reagált arra a levélre melyben az iskola kérte az 
önkormányzat nagytermét. 
 
Tóth Tibor polgármester 
Elmondta, igen a levelet megkaptuk, megmutatta, a naptárba bejegyezte a kért időpontot. Tudomásul 
vette, nem válaszolt mert a levélre nem kértek választ. Sajnálja, hogy az igazgatónő és az ügyintéző se 
vesz annyi fáradságot,- pedig naponta találkozunk- hogy telefonon vagy személyesen megkérdezzék 
hogy szabad-e a terem. Sajnos ez így megy évről-évre.. Minden évben kapunk kérelmet és nekünk kell 
utána menni, hogy igen szabad a terem, jöhet az iskola.  
Válaszként elmondta, hogy a kért napon természetesen az iskola megrendezheti a Ki Mit Tud 
vetélkedőt a kultúrteremben úgy mint eddig minden évben. 
 
Üvveges Béla képviselő 
Tudomásul vette, megköszönte  Tóth Tibor polgármester válaszát. 
 
 
Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 08. óra 55 perckor bezárta. 
 
 
Köröm, 2016. május 18. 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
 
Hitelesítők: 
 
 
   Horváth Gézáné        Lakatos Lászlóné 
       képviselő            képviselő 
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1. sz. melléklet  

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2016. május 18-i ülésére 
 

1. napirendi ponthoz 
 
742-6/2016. 
 

Javaslattétel a helyi építési szabályzatok felülvizsgálata tárgyában 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a BO/13/52-2/2016. számú levelében a HÉSZ-ek 
felülvizsgálatával összefüggésben, a helyi jogalkotás magasabb szintű jogszabályokkal való 
összhangjának megteremtése érdekében az Mötv. 133. § (3) bekezdése alapján szakmai 
segítségnyújtással és a helyi építési szabályzatok tárgyában alkotott önkormányzati rendeletekben 
tapasztalt leggyakrabban előforduló jogszabálysértések megszüntetése érdekében – többek között –  
az alábbiakra hívta fel a figyelmet: 
 Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy önkormányzati rendelet 

más jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezrét a helyi önkormányzatnak, mint jogalkotónak 
folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a magasabb szintű jogszabályi változásokat és el kell 
végeznie az azok miatt szükségessé váló jogalkotói feladatokat. 

 A jogalkotásról szóló törvény 22. § (2) bekezdése megállapítja, hogy a jogszabályok tartalmi 
felülvizsgálata, az ezzel összefüggésben szükségessé váló új jogszabályok, módosítások és a 
dereguláció előkészítése az önkormányzati rendeletek tekintetében a jegyző feladata. 

 
A rendelet felülvizsgálatához, a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtéséhez 
szükséges, jellemzően előforduló jogszabálysértésekre szakmai segítségnyújtás keretében hívta fel az 
érintett önkormányzatok figyelmét a Kormányhivatal. 
 
A leggyakrabban előforduló hibák, hiányosságok, törvénysértések megszüntetése érdekében a 
Kormányhivatal javaslattal élt, és indítványozta, hogy a képviselő-testület tűzze napirendre helyi építési 
szabályzatról szóló rendeletét, és döntsön azok módosításának, illetve az új rendelet megalkotásának 
szükségességéről. 
Levelében kérte, hogy javaslatát a képviselő-testület a soron következő ülésén, de legkésőbb 2016. 
május 22. napjáig tárgyalja meg és döntéséről a Kormányhivatalt tájékoztassa. 
Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy a HÉSZ módosítása, illetve új 
rendelet alkotás indokolt, indítványozta, hogy a képviselő-testület 2016. december 31. napjáig folytassa 
le a döntéshozatali eljárást és fogadja el a hatályos jogszabályoknak megfelelő helyi építési 
szabályzatot. 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról az 1/2007. (II.16.) 
rendeletével döntött, mely azóta több elavult, a Kormányhivatal levelében is hivatkozott jogszabályi 
előírásoknak nem megfelelő szabályozást tartalmaz, ezért javaslom, hogy új rendelet megalkotásával 
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tegyen eleget a képviselő-testület rendeletalkotási kötelezettségének. 
 
Határozati javaslat: 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (V.18.) határozata 
a helyi építési szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatáról, új rendelet megalkotásával 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Osztályának 
BO/13/52-2/2016. számú, „Szakmai segítségnyújtás és javaslattétel a helyi építési szabályzatok 
felülvizsgálata tárgyában” tárgyú levelében foglaltakat megtárgyalta. A HÉSZ felülvizsgálata 
eredményeként megállapította, hogy új rendelet alkotása indokolt. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a településrendezési eszközök egyeztetése és 
elfogadása eljárási szabályainak megfelelően kezdeményezze, illetve folytassa le a döntéshozatali 
eljárást. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve 2016. december 31. 
 
 
Köröm, 2016. április 26. 
 
 
 Tóth Tibor   
 polgármester 
 
 
 


