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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:7/2016. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2016. május24.-én 18:00 órai kezdettel, a 

Köröm Községi Önkormányzat dísztermében, a 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. szám 
alatt megtartottnyíltüléséről. 

 
 
 
Jelen vannak:  Tóth Tibor   Polgármester 
   Bodolai Miklós    Alpolgármester     
 Lakatos Lászlóné  Önkormányzati képviselő 

Üveges Béla                               Önkormányzati képviselő                                                                                        
Horváth Gézáné                       Önkormányzati képviselő 
 
  
Tanácskozási joggal részt vesz: 

Soltész Balázs   aljegyző 
 
 
Meghívott:  Rontó Attila RNÖ elnöke 
   Koncz Szabina                            pénzügyi munkatárs 
   Gombos Andrea                          a GO-TAX Kft. képviselője 
 
 
Nem vett részt az ülésen: Bertáné Kondás Éva  Önkormányzati képviselő 

JablonkaiBertalan                      Önkormányzati képviselő 
     Rontó Attila                            RNÖ elnöke 
     Gombos Andrea                          a GO-TAX Kft. képviselője 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 
5 (öt) 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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Üveges Béla képviselő: Javasolta hogy a közös hivatal beszámolója és zárszámadása ne az 
egyebekben hanem 3. napirendi pontként  külön legyen megtárgyalva. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Tibor polgármester Üveges Béla és Bodolai Miklós képviselőket 
javasolta. 
A képviselők 5 (öt) igen szavazattal a javasolt napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak szerint 
elfogadták: 
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5fő 
Igen szavazat:5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 
 
 
Napirendi pontok: 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés: írásbeli 

2. Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés: írásbeli 

3. Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámoló és  
zárszámadásának megtárgyalása 
Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztés: írásbeli 
 

4. Egyebek  
 

 
1. Napirend tárgyalása 

 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 1.számú mellékletét képezi 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Felkérte Üveges Bélát a Pénzügyi Bizottság elnökét, mondja el észrevételeit a Pénzügyi Bizottsági Ülés 
alapján.  
 
Üveges Béla a pénzügyi bizottság elnöke: 
Elmondta, hogy az előterjesztés 2. bekezdésében fogalmazási hiba történt, ellentmond egymásnak az 
500.000 Ft és 1 millió Ft összeghatár. 
A rendeletmódosítást elfogadásra javasolja a bizottság! 
 
 
 
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
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Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5fő 
Igen szavazat:5 Nem szavazat:0 Tartózkodás: 0 
 
 

 
Köröm Község Önkormányzatának 

 
6/2015. (V.25.) rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  1/2015. (II.27.) rendelet módosításáról 
 

Köröm Község Önkormányzat 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. § 

 
Az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) rendelet 2.§-a helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  

„2. §(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
a) módosított bevételét 559. 594  ezer forintban, 
b) módosított kiadását 559. 594 ezer forintban 
c) 0 Ft. hiánnyal állapítja meg.” 

2. § 
Az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) rendelet 3.,4., 7. §-ai helyére az alábbi 
rendelkezések lépnek: 

 
„3. §  A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és 
költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a 
rendelet 1.1., 1.2,.1.3., és 1.4. melléklete szerinti bontásban határozza meg. 
 
4. § A képviselő-testület  
a) a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.1. melléklete, 
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.2. melléklete 
szerint határozza meg. 

 
7. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által 
irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit 
és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, 
önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6.1, 6.2,6.3, 6.4, 7.1.,7.2., 7.3., 
7.4., 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 melléklete szerinti bontásban határozza meg. 
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási 
feladata nincs.” 

3.   § 
 Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
SinaiBertalanné                Tóth Tibor  
jegyző                             polgármester 
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2. Napirend tárgyalása 
 

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezik 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Felkérte Üveges Bélát a Pénzügyi Bizottság elnökét, mondja el észrevételeit a Pénzügyi Bizottsági Ülés 
alapján.  
 
Üveges Béla, a Pénzügyi Bizottság elnöke:  
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a pénzügyi tanácsadó cégtől bizonyos kérdésekre még választ 
kért a Bizottság a jobb megértés miatt. 
 
A bizottság elfogadásra javasolta a zárszámadást. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5fő 
Igen szavazat:5 Nem szavazat:0 Tartózkodás: 0 
 

KÖRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete 
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 
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. § 
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást  
a)      516.275. E. Ft. költségvetési bevétellel 
b)     532.680. E. Ft. költségvetési kiadással  
c)     9.398.  E. Ft. helyesbített  maradvánnyal 
 
hagyja jóvá. 
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
(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 fogadja el. 
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(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 
a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

2. § 
 (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül 
megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. 
 (3) A költségvetési szerv: Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesítését a  8.1mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek 
megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 
3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. 
évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

4. § 
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a 
költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a 
rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 
 
 

5. § 
 

Ez a rendelet 2016. május 27-én lép hatályba. 
 
 
 

Sinai Bertalanné Tóth Tibor  
jegyző polgármester 

 
 
 
 

3. Napirend tárgyalása 
 

A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló és 
zárszámadásának megtárgyalása 

Az előterjesztések a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezik 
 

 



6 
 
 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Elmondta, a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójáról és a zárszámadásáról 
megkapták a képviselők az írásbeli előterjesztést. 
 
Üveges Béla képviselő 
Elfogadásra javasolja a bizottság a határozatot a Sajóhídvégi Közös Hivatal beszámolójáról. 
 

A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal. Az alábbiak szerint döntöttek:  
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat:5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2016. (V.24.) határozata 
aSajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2015. évi szakmai beszámolóját megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Üveges Béla képviselő 
Elfogadásra javasolja a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásáról a 
határozatot. 
 
 

A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal. Az alábbiak szerint döntöttek:  
 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5fő 
Igen szavazat:5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 
 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2016.(V.24.) határozata  
aSajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. A 
Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodását  52.593 e Ft 
bevétellel,  52.587 e Ft kiadással 5 e Ft maradvánnyal elfogadja. 
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Felelős: jegyző, gazdálkodási előadó 
Határidő: azonnal 

 
 
 

4. Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
 

 
1. Komp pályázat 

 
Soltész Balázs aljegyző: Az alábbi javaslatot tette: 
„Köröm Község Önkormányzata A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok, és az azokhoz 
szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására, felújítására  pályázatot nyújt be a Körömi 
komp felújítására, és biztosítja az ehhez szükséges 955.040 Ft önerőt. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a pályázatot benyújtsa, és aláírja az ezzel kapcsolatos dokumentumokat.” 
 
Tóth Tibor polgármester: Elmondta hogy a  Vízügyi Igazgatóságnak levelet fognak írni, hogy kotorják ki 
a medret 100m-es részen a kompátkelő előtt  mert az áradások rendszeresen behordják sóderrel. 
 

 A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal. Az alábbiak szerint döntöttek:  
 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat:5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2016. (V.24.) határozata 
A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok, és az azokhoz 
szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására, 
felújítására pályázat benyújtása 
 
Köröm Község Önkormányzata A közforgalmú, közútpótló folyami révek, 
kompok, és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak 
fenntartására, felújítására  pályázatot nyújt be a Körömi komp felújítására, és 
biztosítja az ehhez szükséges 955.040 Ft önerőt. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, és aláírja az ezzel kapcsolatos 
dokumentumokat. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

2. Útpályázat 
 

Tóth Tibor polgármester 
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Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Széchenyi utcát 330m-en fel kell újítani. Ez pályázati pénzből 
megvalósítható, de így is önrész kell hozzá. Ha belefér a költségekbe a Táncsics utca is, akkor azt is 
megcsinálják. Az alábbi javaslatot tette: 
„Köröm Községi Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt hogy a Belügyminisztérium önkormányzati 
fejlesztések pályázatán pályázatot nyújt be  a Széchenyi utca teljes hosszának felújítására és biztosítja 
az ehhez szükséges 1.796.259 Ft. önerőt. Felhatalmazza a testület a polgármestert hogy a pályázattal 
kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye és a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat aláírja.” 
 

A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal. Az alábbiak szerint döntöttek:  
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat:5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2016. (V.24.) határozata útfelújításról 
 
Köröm Községi Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt hogy a Belügyminisztérium 
önkormányzati fejlesztések pályázatán pályázatot nyújt be  a Széchenyi utca teljes 
hosszának felújítására és biztosítja az ehhez szükséges 1.796.259 Ft. önerőt. 
Felhatalmazza a testület a polgármestert hogy a pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatokat megtegye és a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 

3. Bőcspályázni kíván külterületi utak karbantartására: 
 
Tóth Tibor polgármester: 
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy Bőcsön a Családsegítő zárszámadáson elhangzott, hogy 
szeretnének pályázni külterületi utak karbantartására kisgépek vásárlására. Ők biztosítják az önerőt, 
adjunk szándék nyilatkozatot ehhez. Az alábbi javaslatot tette: 
„Köröm Község Önkormányzata támogatja a Bőcs Község Önkormányzata társulás keretében 
pályázatot nyújtson be gépek vásárlására. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
dokumentumok aláírására.” 
 
 

A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal. Az alábbiak szerint döntöttek:  
 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat:5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
17/2016. (V.24.) határozata pályázat elvi támogatásáról  
Köröm Község Önkormányzata támogatja a Bőcs Község Önkormányzata társulás 
keretében pályázatot nyújtson be gépek vásárlására. Felhatalmazza a polgármestert 
az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

 
 

4. Továbbképzések 
 
Üveges Béla képviselő: 
Megkérdezte, hogy mikor indul a szociális gondozó és ápoló képzés az önkormányzatnál? 
. 
Horváth Gézáné képviselő: 
Válaszul közölte, hogy még nincs pontos információ róla, valószínűleg júniusi végén. 
 

5. Drótháló- és betonoszlop eladás 
 
 

Lakatos Lászlóné képviselő: 
Kérdezte, hogy mennyibe kerül  a közmunka programban elkészített drótháló 
és kerítés oszlop? 
Soltész Balázs aljegyző: A költségszámítások alapján: 

-drótháló ára: 200Ft+ÁFA/méter, azaz bruttó 254 Ft/m 
-betonoszlop ára: 1500Ft+ÁFA/db, azaz bruttó 1.905 Ft/db 
 

Tóth Tibor polgármester: Elmondta, hogy csak készpénzzel vásárolható! Hitel nincs.Minden lakos csak 
a saját portájára történő felhasználva vásárolhat. Meg kell mondani a pontos címet, hogy hova 
használják fel, a telek méreteit ellenőrizni fogjuk 
 

6. Villany visszaszerelés kérdése: 
Tóth Tibor polgármester 
Elmondta, hogy többen megkeresték különböző összegeket kérve a villany visszaszereléséhez. 
 
Soltész Balázs aljegyző: 
Elmondta rendeletben kell rögzíteni, és csak visszatérítendő támogatásként javasolja  (2-4 hónap alatt 
visszafizetendő). Ha nem fizetik vissza, behajtható. Kérelmet kell beadni, majd elbírálásra kerül. 
 
Tóth Tibor polgármester: 
Elmondta meg kell tudakolni, hogy mennyibe kerül a doboz illetve az árambekötés és annak alapján 
maximalizálni mi a legmagasabb összeg, ami ilyen címen megítélhető. 
 

7. Talajterhelési díj 
Tóth Tibor polgármester: 
Elmondta mindenkinek ki kell fizetnie, akire kiszabták, akkor is ,ha nem vették át az értesítő levelet róla! 
Részletfizetésre van lehetőség, de 2016. decemberéig be kell fizetni a teljes összeget. 
Akik nem fizetik be, annak beküldik letiltásra. 
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8. XVIII. Körömi Rákóczi Fesztivál és Falunap  
Tóth Tibor polgármester: 
Tájékoztatta a testületet hogy elfogadták a meghívást a lengyel püspökök, itt lesz Tállai András a 
Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese is. 
Támogatásokat kapunk a rendezvényre : 
-1 millió Ft-ot a Polgári Magyarországért Alapítványtól, 
- Megyeházától 150.000 Ft-ot, 
-Rákóczi Szövetségtől 200.000 Ft-ot, 
-RákócziHagyományőrző Egyesülettől 300.000 Ft-ot, 
-Körömi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól 200.000 Ft-ot. 
2016. május 28-án 10h-tól kezdődnek a programok a felvonulással, 18h 30-ig-lesznek a műsorok a 
színpadon, utána át kell adni a színpadot, mert 19h 30 perctől fellép Freddie- 20h 30 percig tart az 
ünnepség. 
300 fellépő lesz, 3 sátor lesz felállítva, 1 VIP sátor, 1 a fellépőknek és 1 a lakosság részére. 
 

9. Előleg 
Tóth Tibor polgármester  
Közölte, hogy csütörtökön (2016.05.26-án) 14h-kor lesz fizetési előleg a dolgozóknak. 
Horváth Gézáné képviselő: 
Elmondta hogy a dolgozók már hozzák vissza a fizetési előleget kérő papírokat 10.000 Ft-ról. Korábban 
10.000 Ft-ról egyeztettek a polgármester úrral.  
Tóth Tibor polgármester  
Válaszul közölte: 5000 Ft lesz az előleg, annyi elég lesz. Egyébként nem lesz miből fizetni a 
talajterhelési díj esedékes részletét. 
Horváth Gézáné képviselő: 
Tudomásul vette, megköszönte Tóth Tibor polgármester válaszát. 
 

10. Széchenyi út szélessége 
Üveges Béla képviselő 
Elmondta. hogy szólt neki Ruszó László, hogy az ügyeletes kocsival alig tudnak megfordulni a 
Széchenyi úton, mert közel vannak az árkok. 
Tóth Tibor polgármester  
Válaszul közölte, hogyírják le a panaszukat adjanak be kérvényt. Megvizsgálja mit lehet tenni. 
Üveges Béla képviselő 
Tudomásul vette, megköszönte Tóth Tibor polgármester válaszát. 
Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 19óra 15perckor bezárta. 
Köröm, 2016. május 24. 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
Hitelesítők: 

Üveges Béla      Bodolai Miklós 
  képviselő      képviselő 
 



11 
 
 

1. sz. melléklet  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2016. május 24. ülésére 

 
1. napirendi ponthoz 

 
Köröm Község Önkormányzata 
 

Előterjesztés 
 

Köröm Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításához 
 
 
Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  
 
A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt 

előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig - mely esetenként a 1 millió Ft 
összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-
testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 

 Az előző bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a 
költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-
módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható. 

 
A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) 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. 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. 

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

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.  

 A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles 
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 
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Az (1) bekezdésben megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

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

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

 

A költségvetés módosítás részletezése 

A  költségvetési rendelet módosítása vált szükségessé, az alábbiak szerint :  
 
 A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

 
543.288 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 
329.219E Ft Személyi juttatások 
46.897 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
123.046 E Ft Dologi kiadások 
33.633 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 
9.558 E Ft 
   935 E Ft 

Egyéb működési célú kiadások 
Finanszírozási kiadások 

16.306 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 
15.213 E Ft Beruházások  
1.093 E Ft Egyéb felhalmozási kiadás 

A 2015 évi Államkincstári értesítések alapján az állami támogatások emelkedése: ellátottak 
pénzbeli juttatásai,  működési támogatás, a közmunkaprogram eddig be nem épített bevételei- 
kiadásai, a 2016 évi finanszírozás megelőlegezése került módosításra a költségvetésben. 

 

Így a költségvetés módosított bevételei és kiadásai  

 559.594  ezer Ft Költségvetési bevétel 
            559.594 ezer Ft Költségvetési kiadás 
  

Főösszeggel jelennek meg a módosított költségvetési rendeletben. 

Kérem a tisztelt képviselőtestületet a módosítást a fentiek szerint fogadja el. 

 
Köröm, 2016. május 19. 
       Tóth Tibor    
   polgármester 
 

2. sz. melléklet  
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2016. május 24-i ülésére 
 

2. napirendi ponthoz 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) 
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási 
rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a 
képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.  
Köröm Község Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás 
elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. 
 
 

I.  
BEVEZETŐ 

 
Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án fogadta el az önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában egy 
alkalommal módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos 
teljesítésekről  a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. 
 
Köröm Község lakosainak száma 2015. január 1-jén  1506 fő volt. 
 
 
 
Az önkormányzat 2015-ben felhalmozásra és felújításra összességében 13.914. E Ft fordított . 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 0. E Ft működési forráshiánnyal fogadta 
el. 
 
A beszámolási időszakban összesen 0 E Ft fejlesztési célú hitelt vettünk fel. 
Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért 
többletbevételekkel ellentételezte. 
 
 
A 2015. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű 
takarékosság jellemezte. 
 
A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani. 
 
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek 
eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. 
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A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt 
dokumentálta. 
 

II. 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt 
indoklások 

 
Az önkormányzat költségvetési mérlege,  pénzeszközök változása  
 
Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2015. január 1-jén 49.718.  
E Ft volt. Bevételként  531.964. E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 533.615. E Ft kifizetését 
követően a 2015. december 31-i záró pénzkészlet 48.067 E Ft.  
 
Többéves kihatással járó döntések 
 
A többéves kihatással járó döntés nem született. 
 
Az önkormányzat hitelállománya összesen 2015. december 31-én 0. E Ft. 
 
A beruházásoknál és a felújításoknál a 2015. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat 
mutattuk ki.  
 
Az önkormányzatnak 2015. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.  
 

 
Adósság állomány alakulása 
 
2015. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2015. 
évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 
9.067. E Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 9.067. E Ft. Az intézmények 2015. évi utolsó 
finanszírozására 2015. december 30-án került sor, melyből az eddig beérkezett 2015. évi fizetési 
határidejű számláikat egyenlítették ki.  
 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
 
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2015. december 31-én 528.840. E Ft, mely 2. %-kal (10.713 E Ft-
tal) nőtt  az előző évhez képest. 
. 
 
Az immateriális javak állománya nem változott 2014. december 31-i adathoz viszonyítva.  
 
A tárgyi eszközök állománya 442.335. E Ft. 0,4 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy 
önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv 
szerinti amortizációt. 
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A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott. 
Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetései nem voltak.  
 
A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya nem változott. 
 
A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 255. E Ft, mely 100.E Ft-tal, azaz  65. %-kal nőtt az 
előző évhez képest.  
 
A csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 48.067. E Ft.  2015. év 
végén meglévő értékpapírok állománya 0 E Ft.  
A követelések vonatkozásában növekedés  tapasztalható, mértéke 65. % az előző évhez képest. 
 
 
Az önkormányzat intézményeinél az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt 
használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.  
 
Az önkormányzat tulajdonában  nem áll gazdálkodó szervezet. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált 
módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a 
szolgáltatások színvonala emelkedett. 2015-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos 
és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.: 

– csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott 
likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában, 

 
 
A fenntartható fejlődés érdekében, 2015-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, 
figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet 
előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható 
következményeit. 
 
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 
 
 
Társadalmi, gazdasági, hatások 
 
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők 
helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi 
rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).   
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A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények 
 
A 2015. évben az orvosi rendelő felújítását végezte el az önkormányzat, így a település egészségügyi 
ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években. Az önkormányzat 
Környezetvédelmi Programjának 2015. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett 
európai uniós forrásokból nem részesültünk. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, 
ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési 
szervek számára.  
 
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A zárszámadási 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 zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre álltak.  
 
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) 
IRM rendelet előírásait.  
 
Tisztelt Képviselő-testületet! 
Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését. 
 
 
Köröm, 2016. május 19. 
 
 
 
 Tóth Tibor 
 polgármester 
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3. sz. melléklet  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2016. május 24-i ülésére 

 
3. napirendi ponthoz 

 
 
 
746-2/2016. 
 
 

Beszámoló a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja 
szerint: „A jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.” Az elmúlt évben 
végzett munkáról az alábbiakban kívánok számot adni. 
 
Az Mötv. alapján a hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza, 
amelyet a székhelytelepülés számlájára folyósít.  
A Hivatal feladata az önkormányzat működésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való 
szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása; 
- ellátja az önkormányzati szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat,  
- segíti a képviselő-testület munkáját,  
- előkészíti és végrehajtja az önkormányzati szervek döntését,  
- ellátja a jogszabályban meghatározott államigazgatási és egyéb feladatokat.  
 
1. Humán erőforrás alakulása 
 
A kinevezett 13 fős köztisztviselői létszámban 2015. évben változás nem volt. A székhely (Sajóhídvég) 
településen, valamint a berzéki és körömi kirendeltségen 4-4-4 fő köztisztviselő végez állandó munkát. 
A jegyző továbbra is csak Sajóhídvég és Berzék településeken látja el feladatát, míg az aljegyző csak 
Köröm községben végez munkát (kivéve a jegyző helyettesítési jogkörében ellátott feladat). 
Tartósan távollévő (GYED, GYES, betegszabadság) köztisztviselő nincs.  
 
A körömi kirendeltségen dolgozó gazdálkodási előadó személyében 2015. évben több változás is 
történt, mely a közszféra általános helyzetével, javadalmazásával, munkatársaink piaci viszonyok között 
is keresett szakmai végzettségével van összefüggésben és nem a munkatársi vagy emberi 
kapcsolatokra vezethető vissza.  
 
2013. július 1. napján hatályba lépett a központi teljesítményértékelési rendszer (TÉR), mely szerint a 
2015. év végi értékelés alapján minden köztisztviselő 80 % feletti (2 fő kiváló, 11 fő jó) minősítést 
kapott. 
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Kötelező elemként értékelésre került a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmény és a kompetencia 
alapú munkamagatartás. 
Ajánlott elemként értékelésre kerültek a kompetenciák, mely magában foglalja – a teljesség igénye 
nélkül – a határidők betartását, a szakszerűséget, jogszerűséget, a fejlődés igényét, a közszolgálatból 
és a szervezeti kultúrából fakadó magatartási, viselkedési, öltözködési szabályokat, az aktivitást, a 
stressz tűrését stb. 
 
 
2. Tárgyi feltételek 
 
A Hivatal székhely településén a munkavégzés tárgyi feltételei megfelelőnek mondhatók, azonban az 
épület továbbra is felújításra szorul, a régi, megkopott berendezési tárgyak (bútorok) cseréje indokolt 
volna. 
A berzéki kirendeltségen a legjobbak a tárgyi feltételek, bár a számítógépek nagy része mindhárom 
településen elavult. Magasabb szintű operációs rendszerrel rendelkező számítógépekkel gyorsabban 
és hatékonyabban lehetne a feladatokat ellátni. 
Sajnos a körömi kirendeltség tárgyi feltételei a legrosszabbak. Nagyon nagy szükség volna a 
kirendeltség hivatala épületének bővítésére és a meglévő rész felújítására, korszerűsítésére. Az irodák 
elrendezése rendkívül rossz, és túlzsúfolt, a berendezési tárgyak nagy része elhasználódott. A nyugodt 
munkavégzés feltételei egyáltalán nem biztosítottak. Reméljük, hogy pályázati forrás segítésével még 
2016. évben megújulhat a körömi kirendeltség és rendezettebb, nyugodtabb körülmények között 
végezhetik majd a köztisztviselők feladataikat. 
 
3. Feladatellátás 
 
a) Titkársági, testületi feladatok 
 
A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján ellátja a képviselő-testület és a bizottságok 
valamint a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat. A Képviselő-testület 
döntéseinek szakmai megalapozása a jegyző és az aljegyző tevékenységi körének egyik legfontosabb 
területe. Biztosítani kell az előterjesztések szakmai színvonalát, a szükséges információk begyűjtését 
és feldolgozását, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítését és a felettes szerv részére 
történő határidőben történő beküldését. 
 
2015. évben a képviselő-testületek az alábbiak szerint üléseztek és hoztak döntéseket: 
 

Testület megnevezése Ülések száma Rendeletek 
száma 

Határozatok 
száma 

Közmeghallgatás 
időpontja 

Sajóhídvég Község 
Önkormányzat Képviselő-
testülete 

13 13 77 2015.04.29. 

Sajóhídvég Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

6 (melyből egy 
ülés 

határozatképtelen 
volt) 

- 11 2015.06.22. 

Berzék Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

14 16 74 2015.10.22. 

Berzék Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
(2014. október 12-én alakult) 

 
5 

 
- 

 
17 

 
2015.12.17. 
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Köröm Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

15 9 51 2015.12.28. 

Köröm Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 

3 - 3 2015.12.31. 

b) Ügyiratforgalom 
 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal ügyiratforgalma (a táblázat mindhárom település adatait 
tartalmazza). 
 

Sorszámra Alszámra Ágazat 
iktatott iratok száma 

A Pénzügyek 1222 1837 
 Ebből:  1. Adóigazgatási ügyek 1034 1618 
              2. Egyéb pénzügyek 191 219 

B Egészségügyi igazgatás 18 14 
C  Szociális igazgatás 1473 1678 
E Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, 

területrendezés, kommunális igazgatás 
35 41 

3 1 
11 19 
7 10 

 Ebből: 1. Környezet-és természetvédelem 
            2. Településrendezés, területrendezés 
            3. Építési ügyek 
            4. Kommunális ügyek 14 11 

F Közlekedési és hírközlési igazgatás 9 9 
G Vízügyi igazgatás 66 96 
H Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás 327 191 

134 14 
18 19 
1 0 
3 1 
1 0 
0 0 
1 6 

 Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 
            2. Polgárok személyi adatainak, lakcím nyilvántartási 
ügyek 
            3. Választásokkal kapcsolatos ügyek 
            4. Rendőrségi ügyek 
            5. Helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek 
            6. Menedékjogi ügyek 
            7. Igazságügyi igazgatás 
            8. Egyéb igazgatási ügyek 

169 151 

I Lakásügyek 2 0 
J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 602 486 
K Ipari igazgatás 1 1 
L Kereskedelmi igazgatás, turisztika 8 11 
M  Földművelésügy, állat-és növény egészségügyi igazgatás 35 49 
N Munkaügyi igazgatás, munkavédelem 996 466 
U Önkormányzati és általános igazgatási ügyek 1491 1154 

14 17 
10 8 

 Ebből: 1. Képviselő-testület iratai 
            2. Nemzetiségi önkormányzat iratai 
            3. Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri 
hivatalnak 
                az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek,   
                közalapítványnak és intézményeinek ügyei 

1467 1129 

P Köznevelési és közművelődésügyi igazgatás 39 57 
R  Sportügyek 0 0 
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X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás 5 0 
 

Mindösszesen: 
 

6314 
 

6091 
 
Az összes ügyek településenkénti megoszlása: 
Berzék                             1773 főszám       2347 alszám 
Köröm                              1856 főszám      1499 alszám 
Sajóhídvég                       2685 főszám      2245 alszám 
Összesen:                       6314  6091 
 
A táblázat adatai jól tükrözik a Hivatal által ellátott feladatok nagyságrendjét és megoszlását. 
Kiemelkedő a szociális ügyek, adóügyek, munkaügyek (közfoglalkoztatás) ügyiratforgalma, de jelentős 
számú a gyermekvédelmi igazgatás (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények, HH,HHH 
határozatok), valamint az önkormányzati hivatal és intézményeinek irata is. 
 
 
c) Gazdálkodás, pénzügyi igazgatás 
 
2015. január elsejével az államháztartás egészére kiterjedően új számviteli rendszer került bevezetésre, 
amely különválasztja a költségvetési számvitelt, a pénzügyi számvitelt. A költségvetési számvitelben az 
egyes kötelező és önként vállalt feladatok elkülönítését szolgáló szakfeladatok helyét a kormányzati 
funkciókra történő hivatkozás vette át.  A gazdálkodási előadóknak még mindig nagyon sok plusz terhet 
az új programban (EPER) való munkavégzés és a havi adatszolgáltatási kötelezettség. 
(Mindhárom településen 1-1-1 fő látja el a feladatot, mely nagy terhet ró a gazdálkodási előadókra.)  
A gazdálkodási előadók munkakörét képezi továbbá a banki utalások teljesítése, a különféle pénzügyi 
nyilvántartások, elszámolások, beszámolók, stb. elkészítése. 
 
d) Adóigazgatás 
 
Az adóigazgatási feladatokat mindhárom településen 1-1-1 fő végzi, kapcsolt munkakörben. Mindhárom 
településen a gépjárműadóval, az iparűzési adóval, valamint a talajterheléssel, illetve a tartozások 
közadók módjára történő behajtásával foglalkoznak az adósok. (Köröm község 2015. évben hatályon 
kívül helyezte a kommunális adóról szóló rendeletét.) 
Az adós kollégák kapcsolt munkakörei településenként eltérőek (pl. hagyaték, népesség nyilvántartás, 
házi pénztár, termőföld eladással vagy bérlettel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése, iktatás, 
szociális igazgatási feladatok, közfoglalkoztatás). 
 
e) Igazgatási feladatok 
 
Feladatkörök közé tartozik (a teljesség igénye nélkül): 

- szociális igazgatás (különféle települési támogatások, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 
helyi rendeletekben előírt egyéb támogatás) 

- jegyzői hatáskörben maradt gyámhatósági ügyek 
- hagyaték, 
- kereskedelem, ipar (működési engedélyek) 
- birtokvédelem 
- anyakönyvi ügyek (sajnos csak a jegyző és az aljegyző rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, 

mely plusz terhet ró rájuk) 
- népességnyilvántartás 
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- munkaügyi feladatok ellátása (köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal, közfoglalkoztatottakkal 
kapcsolatos munkaszerződések, jelentések elkészítése) 

- ügyiratkezelés (2014. január 1-jétől elektronikus iktatás, irattározás) 
- egyéb önkormányzati, igazgatási ügyek (önkormányzati rendeletek előkészítése, honlapok 

frissítése, hirdetmények kifüggesztése, záradékolása, környezettanulmányok készítése, 
adatszolgáltatások stb.) 

 
 
A beszámolóból jól látható, hogy a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal milyen összetett, sokrétű 
és nagyszámú feladatokat lát el. Természetesen az ellátott feladatok bemutatása nem fedi le teljesen a 
hivatali munkavégzést, csak a hivatal által ellátott legfontosabb feladatkörökből ad ízelítőt. A napi 
munkavégzés mellett még számtalan eseti jellegű feladatot is végzünk. Továbbá fogadjuk az 
ügyfeleket, akik sokszor nem is konkrét ügyben keresik meg az ügyintézőket, hanem csak tanácsra, jó 
szóra, együttérzésre vágynak. 
 
A köztiszviselők nagy részétől megfeszített munkát kíván az, hogy a szolgáltatási színvonal ugyanazon 
nagyságú személyi állomány, de fokozottabb igénybevétel mellett, a szigorodó követelményrendszerrel 
egyidejűleg ne csökkenjen.  
A dolgozóknak egyre növekvő követelményeknek kell megfelelniük, ami egyrészt a folyamatosan 
változó jogszabályi feltételekből, másrészt a képviselő-testület és a lakosság egyre nagyobb 
elvárásából adódik.  
2014. július 1. napjától bevezetésre kerültek az elektronikus anyakönyvek (EAK). Az anyakönyvi 
események EAK-ban való rögzítése mindhárom településen jelentős, mely többletterhet jelent az 
anyakönyvi képesítéssel rendelkező jegyző és az aljegyző számára. Évek óta szeretnénk, ha más 
köztisztviselő is elvégezné az anyakönyvi szakvizsgát, azonban erre irányuló képzést Miskolcon még 
nem indítottak. (A Heves Megyei Kormányhivatal szervezésében ugyan indult képzés, azonban a 
székhely megközelítése, a dolgozók szállás és útiköltsége jelentős többletteherrel járt volna, az amúgy 
sem olcsó képzésen túl.) 
 
A Hivatal dolgozói azon munkálkodnak, hogy a mai közigazgatással szemben támasztott 
követelményeknek, az állandóan változó jogszabályoknak megfeleljenek, munkájukkal a település 
lakosságát szolgálják és elősegítsék önkormányzat tevékenységét. Munkájukat ezúton is szeretném 
nekik megköszönni.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Döntési javaslat: 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2016. (V.19.) határozata 
aSajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 
évi szakmai beszámolóját megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Köröm, 2016. május 19. 
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 Sinai Bertalanné s.k. 
 jegyző 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. május 24-én tartandó ülésére  

 
3. napirendi ponthoz 

 
742-6/2016. 
 

Beszámoló a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal  
2015. évi gazdálkodásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2013. január 1-jén megalakult Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal, mely 2015. évben 
változatlan formában működött. 
A feladatalapú finanszírozást továbbra is a székhely (Sajóhídvég) település kapja. A támogatás az 
elismert hivatali létszám alapján, a költségvetési törvényben meghatározottak szerint került 
kiszámításra, melyet a három település között létrejött megállapodásban foglaltak szerint használt fel a 
székhely település személyi és dologi kiadásokra.  
 
Az önkormányzatokra – a 2015. évi feladatfinanszírozáson túl – többletterhet nem rótt a közös 
önkormányzati hivatal működtetése. A személyi juttatások és annak járulékai, valamint a dologi 
kiadások elszámolását követően fennmaradt támogatást a megállapodásban foglaltak szerint az 
önkormányzatok között elszámoltuk. 
 

FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 
 
A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal által ellátandó feladatok köre elsősorban Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak, másodsorban a szakmai-
ágazati törvények, rendeletek határozzák meg.  
A székhely településen, valamint a kirendeltségek településein állandó 4-4-4 fő, valamint a jegyző 
Berzék és Sajóhídvég községekben felváltva végez munkát. 
A közös önkormányzati hivatal intézményt nem tart fenn. 

 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA 

 
A közös önkormányzati hivatal bevételeit és kiadásait, valamint maradványát a csatolt táblázatok 
mutatják be. 
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Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok: 
 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően, az eredeti, illetve módosított előirányzatok szerint határidőben 
kifizetésre kerültek.  Teljesítés a módosított előirányzaton belül maradt. Az előirányzat módosítására a 
2014. évi önkormányzati választás HVI vezetője részére járó díjazása (91 e Ft), valamint a cafeteria 
juttatás visszautalása (11 e Ft)  miatt került sor. 
 
Dologi és folyó kiadások: 
 
A székhely település feladatainak ellátásához szükséges beszerzéseket és kiadásokat tartalmazza. A 
teljesítés elmarad a tervezettől, illetve a módosított előirányzattól, köszönhetően a takarékos 
gazdálkodásnak. A megállapodás alapján a közös hivatal támogatására kapott összegből levonásra 
kerültek a személyi juttatások és járulékok, és az így fennmaradó összeg lakosságarányosan 
visszaosztásra került a társult települések részére. 
 
Felhalmozási kiadások: 
 
Felhalmozási kiadások 2015. évben nem voltak. 

MARADVÁNY ALAKULÁSA 
A maradvány alakulását (5 e Ft) az új számviteli törvénynek megfelelően készítettük el, melyet az 
előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmaz. 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…./2016.(V.18.) határozata  
aSajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2015. évi gazdálkodását  52.593 e Ft bevétellel,  52.587 e Ft kiadással 5 e Ft maradvánnyal 
elfogadja. 
Felelős: jegyző, gazdálkodási előadó 
Határidő: azonnal 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
Sajóhídvég, 2016. május 10. 
 
 Sinai Bertalanné s.k. 
 jegyző 
 
 
 


