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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: 742-9/2016. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2016. június 29-én 15.00 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 
   Jablonkai Bertalan                    Önkormányzati képviselő    
                                    Lakatos Lászlóné              Önkormányzati képviselő              
                                       Üveges Béla                               Önkormányzati képviselő                                                             
                                   Horváth Gézáné                         Önkormányzati képviselő 
 
 
  
Tanácskozási joggal részt vesz:  
 

Soltész Balázs   aljegyző 
 
Meghívott:  Rontó Attila                      RNÖ elnök  
 
 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 
7 (hét) képviselő jelen van, az ülés határozatképes; a polgármester az ülést megnyitotta.  
 
Tóth Tibor polgármester: A napirendet minden képviselő előzetesen megkapta, annak tartalmát 
megismerte.  
 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Tibor polgármester Üveges Béla és Bodolai Miklós képviselőket 
javasolta. 
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A meghívóban lévő napirendet javasolta az egyebek napirendi ponttal kiegészíteni. A képviselők 7 (hét) 
igen szavazattal a javasolt napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak szerint elfogadták: 
 
 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok: 

1. A Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés: írásbeli 

 
2. A kötelező hulladékszállítással kapcsolatos rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés: írásbeli 

 
3. A  B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívásának megtárgyalása 

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés: írásbeli 

 
4. Egyebek  

 
 

 
1. Napirend tárgyalása 

  A Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos döntések meghozatala 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi 

 
Soltész Balázs aljegyző: 
Tájékoztatta a képviselő testületet a döntéssel kapcsolatos feladatokról. 
Javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma:7 fő 
Igen szavazat:7 Nem szavazat:0 Tartózkodás: 0 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2016. (VI.29.) határozata 
építési tárgyú rendeletek megalkotásáról 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
Törvényességi Osztályának BO/13/52-53/2016. számú, „Szakmai segítségnyújtás és 
javaslattétel az építési tárgyú rendeletek felülvizsgálata” tárgyú levelében foglaltakat 
megtárgyalta.  
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a T/10728 számú törvényjavaslat elfogadását 
követően, az új szabályozásnak megfelelően, a hatályos jogszabályokban 
meghatározott határidő figyelembevételével alkotja meg építési tárgyú önkormányzati 
rendeleteit. 
 
Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: hatályos jogszabályban meghatározott határidőben 

 
2.Napirend tárgyalása 

 
A kötelező hulladékszállítással kapcsolatos rendelet felülvizsgálata 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi 

 
Tóth Tibor polgármester 
Tájékoztatta a képviselő testület az előterjesztéssel kapcsolatban. Szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
 
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 Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete a 
4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
módosításáról 

 
 
Köröm Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 92/B § (2) 
bekezdése alapján a következőket rendeli el: 
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1.§ 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban rendelet) 16.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
      „16.§  (1) A Ht. 32/A. §-a alapján 2016. április 1. napjától teljesített 
közszolgáltatás   ellenértékeként a Ht. 91-91/A.§ és 91.B.§ szerint megállapított 
közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználók 
a Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. a 
továbbiakban koordináló szerv részére fizeti meg. 
               (2) A közszolgáltatási tevékenység ellátásáért a koordináló szerv a Ht. 
32/A.§(1) bek. i.) pontja alapján a közszolgáltatási díj megállapításáért felelős 
miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet a Közszolgáltató részére 
(szolgáltatási díj).” 
 

2.§ 
A rendelet 21.§ (1) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
     „21.§(1) A hulladékgazdálkodási feladatokat a közszolgáltató látja el a 
közszolgáltatás ellenértékét a koordináló szerv számlázza ki az ingatlanhasználó 
felé.” 
 

3.§ 
A rendelet 21.§(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
     „A külön törvényben megállapított az Önkormányzat által kötelezően ellátandó 
közfeladat teljesítése érdekében, az Önkormányzat nevében és érdekében eljárva a 
Közszolgáltatási szerződést a társulás köti meg a szolgáltatóval.” 
 

4.§ 
A rendelet 22.§ (1),(2),(3),(4),(5) bekezdéseiben a „közszolgáltató” rész helyébe a 
„koordináló szerv” elnevezés lép. 
 
 

5.§ 
A rendelet 25.§(5) bekezdése hatályát veszti. 
 

6.§ 
A rendelet 27.§(2),(3) és (4) bekezdése hatályát veszti. 
 
 

7.§ 
Ezen  rendelet kihirdetésekor  lép hatályba. 
 
 

3. Napirend tárgyalása 
  A  B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívásának megtárgyalása 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi 
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Soltész Balázs aljegyző: 
Tájékoztatta a képviselő testületet hogy a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, 
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 
törvényességi észrevételt tett a képviselő testület 2015. december 28 –án meghozott 49/2015.(XII.28.) 
számú határozata 2. pontjában foglaltakkal kapcsolatban. A határozat ezen pontja törvénysértő. 
Hatályon kívül kell helyezni az előterjesztésben leírtak szerint. 
 
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 
20/2016. (VI.29.) határozata 
a képviselő testület 49/2015.(XII.28.) számú határozatának 2. pontjának hatályon 
kívül helyezéséről 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
Törvényességi Osztályának felhívására a képviselő testület 49/2015.(XII.28.) számú 
határozatának 2. pontját annak jogszabályba ütközése miatt hatályon kívül helyezi. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

4. Napirend tárgyalása 
                                            Egyebek 
 
Soltész Balázs aljegyző: 
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Tervet áttekintették az abban leírtak 
ma is aktuálisak. Az alábbi javaslatot tette: 
„Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az  
       esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §(4) bekezdés 
       alapján a Köröm Község Önkormányzat által  2013. november 27-én  elfogadott Helyi  
       Esélyegyenlőségi Programot áttekintette. Megállapította, hogy a HEP felülvizsgálata  
       nem szükséges. 
        
       A Képviselő-testület a program intézkedési tervében szereplő célkitűzések határidejét 
       2018. december 31-ig meghosszabbítja.” 
 
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 
21/2016.(VI.29) számú határozata 
 a Helyi  Esélyegyenlőségi Program   (HEP) áttekintéséről 
 
 Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az  
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §(4) bekezdése 
alapján a Köröm Község Önkormányzat által 2013. november 27-én elfogadott Helyi  
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Esélyegyenlőségi Programot áttekintette. Megállapította, hogy a HEP felülvizsgálata  
nem szükséges. 
A Képviselő-testület a program intézkedési tervében szereplő célkitűzések határidejét 
2018. december 31-ig meghosszabbítja. 
Felelős: aljegyző 
Határidő: 2016. június 30., illetve folyamatos 

 
Tóth Tibor polgármester: 
 Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a pénzügyes kolléga Koncz Szabina próbaidő alatt felmondott. 
Jelenleg a pénzügyi állás betöltetlen, meghirdettük. 
 A kifutók betonozását továbbra is folytatjuk, az a jó nekünk, ha minél kevesebbet esik az eső, mert a 
munkálatokat szeptember közepéig be kell fejezni. 
Elmondta továbbá, hogy a közmunka program keretében 26.000 db tölgyfa csemetét kell ültetni 
szeptember végéig.  
Bertáné Kondás Éva képviselő: 
Kéri, vizsgálja meg a hivatal, hogy a Kossuth L. utca végén lévő ingatlan elé hogyan lehet kapubejárót 
építeni.  
Tóth Tibor polgármester: 
Elmondta, most a közmunkákba a legnehezebb munkák jönnek pl.: betonozás, ároktisztítás. Elsősorban 
a férfiak munkájára lesz szükség. 
Rontó Attila RNÖ elnöke 
Megkérdeztr, hogy a közfoglalkoztatottak közül hány fő dolgozik bent az irodán, és mi a feladatuk.  
Horváth Gézáné képviselő 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy milyen munkát végeznek a közfoglalkoztatottak, bent az 
irodán. 
Tóth Tibor polgármester: 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Széchenyi utca végén lévő közkutat, Váradi Józsefék elé 
fogják áthelyezni, mert a jelenleg rossz helyen van. Váradi József vállalta, hogy a közkúton pancsolás, 
fürdés ne forduljon a jövőben elő. 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén polgármester a testületi ülést 16.00 –kor bezárta. 
Köröm, 2016. május 31. 
 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

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

ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. június 29-én tartandó ülésére  

1. napirendi ponthoz 
 
9/2016. 

Javaslattétel az építési tárgyú rendeletek felülvizsgálata tárgyában 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya szakmai segítségnyújtás keretében javaslatot 
fogalmazott meg a helyi önkormányzatok részére az építési tárgyú rendeletek felülvizsgálata tárgyában. 
 
A HÉSZ-ek felülvizsgálata során tapasztalt leggyakrabban előforduló szabálysértésekre a 
Kormányhivatal a BO/13/52-1/2016. számú iratában hívta fel a figyelmet, indítványozva a tárgyban 
alkotott önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának napirendre tűzését. A javaslattételt a képviselő-
testület a május 18-i ülésén megtárgyalta, melynek eredményeképpen úgy határozott, hogy új rendelet 
megalkotása indokolt. 
 
A BO/13/52-53/2016. számú szakmai segítségnyújtás keretében írt levélben a Kormányhivatal felhívja 
az önkormányzatok figyelmét a helyi építészeti értékek védelmét szabályozó, a településképi 
véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára, illetve új rendeletek 
megalkotására, valamint a településképi bejelentési eljárásra. 
 
A Kormányhivatal fentiekkel kapcsolatban javaslattal élt, és indítványozta, hogy a képviselő-testület 
tűzze napirendre a tárgyban alkotott önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát és a hatályos 
jogszabályok figyelembevételével döntsön azok módosításának, illetve új rendelet alkotásának 
szükségességéről. 
 
A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) 
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal kéri, hogy javaslatát a képviselő-testület 
soron következő ülésén, de legkésőbb 2016. június 30. napjáig tárgyalja meg. 
 
2016. május 17-én az Országgyűlés elé benyújtásra került a T/10728 számú, a településkép védelméről 
szóló törvényjavaslat, melyben megfogalmazásra kerül, hogy egy önkormányzati rendeletben kerüljenek 
megállapításra a településkép védelmének elemei. A Kormányhivatal javaslata, hogy a képviselő-
testület fenti törvényjavaslat elfogadását követően, az új szabályozásnak megfelelően, a hatályos 
jogszabályokban meghatározott határidő figyelembevételével alkossa meg önkormányzati rendeletét. 
 
Köröm község nem rendelkezik a helyi építészeti értékek védelméről, illetve a településképi 
véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelettel, ezért jogszabályi kötelezettségének – a fent 
hivatkozott törvényjavaslat hatályba lépését követően, az abban foglalt határidők betartásával – új 
rendelet alkotásával tud eleget tenni. 
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Javaslom a Tisztelt Képviselőknek, hogy fent leírtak alapján a döntéstervezetet elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
 Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (VI.29.) határozata 
építési tárgyú rendeletek megalkotásáról 
 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Osztályának 
BO/13/52-53/2016. számú, „Szakmai segítségnyújtás és javaslattétel az építési tárgyú rendeletek 
felülvizsgálata” tárgyú levelében foglaltakat megtárgyalta.  
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a T/10728 számú törvényjavaslat elfogadását követően, az új 
szabályozásnak megfelelően, a hatályos jogszabályokban meghatározott határidő figyelembevételével 
alkotja meg építési tárgyú önkormányzati rendeleteit. 
 
Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: hatályos jogszabályban meghatározott határidőben 
 
 
Köröm, 2016. június 16. 
 
 
 Tóth Tibor s.k. 
  polgármester 
 
2.sz.mell. 

ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. június 29-én tartandó ülésére  

2. napirendi ponthoz 

 

Köröm Község Polgármesterétől 
3577  Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 

E-mail: korom@korom.hu 

 
                                                                                                                      Ikt.sz.: 742-9/2016. 
 
 
 Tárgy:  rendelet módosítása törvényi változások miatt  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016.május 20. 
napján, a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény (Ht.) 92/B § (2) bekezdésére 
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tekintettel módosította a közszolgáltatóval egyetértésben kötött, 2016. év január 01-től 
hatályos közszolgáltatási szerződést.  
 
Ebben rögzítésre került, hogy a közszolgáltatási díj beszedésére és a kintlévőség-kezelésére 
2016.04.01 napjától az NHKV Zrt. (a továbbiakban: koordináló szerv) jogosult. A módosított 
közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerület az is, hogy a közszolgáltató részére a 
koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat 
fizet. 
 
A közszolgáltatási szerződés és a helyi önkormányzati hulladékgazdálkodási 
rendeletek összhangjának  biztosítása céljából indokolt a törvényi módosítások 
átvezetése az önkormányzat rendeletében. 
 
A módosítások átvezetéséhez egy rendeleti ajánlást bocsátok közre, mely ajánlás 
tartalmazza a változtatni szükséges részeket a 2016. március 11. napján 3/2016.(III.11.) sz. 
taggyűlési határozattal elfogadott egységes rendeletben. 
 
A módosítások a Kormányhivatal Törvényességi Főosztály egyeztetésre nem kerültek. 
  
Az ajánlás, mintegy sorvezetőként szolgál, a koordináló szervre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések kötelező minimumát tartalmazza. 
 
 
Köröm, 2016. június 24. 
 

  Tisztelettel:  
 

                             
     Tóth Tibor                                                       

                polgármester      
 
 

Köröm Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete a 

4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

módosításáról 
 

 
Köröm Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 92/B § (2) 
bekezdése alapján a következőket rendeli el: 
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1.§ 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban rendelet) 16.§  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
      „16.§  (1) A Ht. 32/A. §-a alapján 2016. április 1. napjától teljesített 
közszolgáltatás   ellenértékeként a Ht. 91-91/A.§ és 91.B.§ szerint megállapított 
közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználók 
a Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. a 
továbbiakban koordináló szerv részére fizeti meg. 
               (2) A közszolgáltatási tevékenység ellátásáért a koordináló szerv a Ht. 
32/A.§(1) bek. i.) pontja alapján a közszolgáltatási díj megállapításáért felelős 
miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet a Közszolgáltató részére 
(szolgáltatási díj).” 
 

2.§ 
A rendelet 21.§ (1) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
     „21.§(1) A hulladékgazdálkodási feladatokat a közszolgáltató látja el a 
közszolgáltatás ellenértékét a koordináló szerv számlázza ki az ingatlanhasználó 
felé.” 
 

3.§ 
A rendelet 21.§(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
     „A külön törvényben megállapított az Önkormányzat által kötelezően ellátandó 
közfeladat teljesítése érdekében, az Önkormányzat nevében és érdekében eljárva a 
Közszolgáltatási szerződést a társulás köti meg a szolgáltatóval.” 
 

4.§ 
A rendelet 22.§ (1),(2),(3),(4),(5) bekezdéseiben a „közszolgáltató” rész helyébe a 
„koordináló szerv” elnevezés lép. 
 

5.§ 
A rendelet 25.§(5) bekezdése hatályát veszti. 

6.§ 
A rendelet 27.§(2),(3) és (4) bekezdése hatályát veszti. 
 

7.§ 
Ezen  rendelet kihirdetésekor  lép hatályba. 
 
 
 
 
 
Tóth Tibor         Sinai Bertalanné 
polgármester         jegyző 
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3.sz mell. 

ELŐTERJESZTÉS 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. június 29-én tartandó ülésére  

 
3. napirendi ponthoz 

 
8/2016. 

A B.A.Z. Megyei kormányhivatal törvényességi észrevétele 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya törvényességi észrevételt tett a képviselő 
testület 2015. december 28 –án meghozott 49/2015.(XII.28.) számú határozata 2. pontjában foglaltakkal 
kapcsolatban.  Az elfogadott határozat az alábbi volt: 
 

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (XII.28.) 
határozata alpolgármester és képviselők jutalmáról 

  
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyban 
foglaltakat és az alábbiak szerint döntött:  
 
1. Bodolai Miklós alpolgármester részére a 2015. évben végzett munkájáért 
bruttó 104.702  Ft, összegű jutalmat állapít meg az önkormányzat 2015. évi     
költségvetésében 
 
2. Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2015. évben 
végzett munkájuk elismeréséért  Bertáné Kondás Éva képviselő részére bruttó 
30.920 Ft , Horváth Gézáné tanácsnok, képviselő részére bruttó 60.920 Ft, 
Lakatos Lászlóné képviselő részére bruttó 30.920 Ft, Üveges Béla bizottság 
elnök, képviselő  részére bruttó 55.920 Ft, Jablonkai Bertalan képviselő  részére 
bruttó 30.920 Ft egyhavi bruttó tiszteletdíjuknak megfelelő összegű jutalmat 
állapít meg az önkormányzat 2015. évi költségvetésében. 
  
A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a megállapított jutalmak 
számfejtéséről a Magyar Államkincstár felé 2015. december 31. napjáig 
intézkedjen.  

Határidő: 2015.12.31. 

Felelős: polgármester, aljegyző 
 
 
 
A Kormányhivatal fentiekkel kapcsolatban javaslattal élt, és indítványozta, hogy a képviselő-testület 
tűzze napirendre a tárgyban meghozott önkormányzati határozat felülvizsgálatát és helyezze  hatályon 
kívül a határozat 2. pontját.  
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Indoklásként elmondta hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország önkormányzatairól 35. § (1) 
szerint: „A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság 
tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat 
meg”,nem teszi lehetővé, hogy az önkormányzati képviselők az itt leírtakon túl bármilyen más 
juttatásban részesüljenek. Ezért a határozat 2. pontja jogszabálysértő azt hatályon kívül kell helyezni. 
 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselőknek, hogy fent leírtak alapján a döntéstervezetet elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 

 Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (VI.29.) határozata 
a Képviselő testület 49/2015.(XII.28.) számú határozat 2. pontjának hatályon kívül 
helyezéséről 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
Törvényességi Osztályának felhívására a Képviselő testület 49/2015.(XII.28.) számú 
határozatának 2. pontját annak jogszabályba ütközése miatt hatályon kívül helyezi. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Köröm, 2016. június 16. 
 
 
 Tóth Tibor s.k. 
  polgármester 
 


