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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2021. október 26. napján 13 óra 00 perces kezdettel Kórós Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye: Kórós, Kossuth Lajos utca 40. sz. 
 
Jelen vannak: 
Gotthár László polgármester 
Gotthár Lászlóné alpolgármester 
Laudon Zoltán képviselő 
 
Tanácskozási joggal: 
dr. Aradi Krisztina aljegyző (jegyző megbízottja) 
 
A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 
 
Gotthár László polgármester köszöntött minden megjelentet, és megállapította, hogy 
Hohmann Endre képviselő és Faragó Sándor képviselő nincs jelen az ülésen, de mivel 3 fő 
képviselő jelen van, ezért a minősített többséghez szükséges létszám rendelkezésre áll. 
Ismertette az előzőleg megküldött naprendi pontokat, azzal, hogy az ülés napján kiküldésre 
került további két téma, amelyek felvételét javasolta a napirendi pontok közé. 
 
A napirendre vonatkozólag más javaslat nem érkezezett, így a képviselő-testület egyhangú 
szavazati aránnyal (3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás), alakszerű határozat nélkül az alábbi 
napirendi pontokat szavazta meg: 
 
Napirend: 

1. A közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadása 
Előadó: Gotthár László, polgármester, dr. Aradi Krisztina, aljegyző 
 

2. Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról szóló Kórós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. 
(X.26.) önkormányzati rendeletének elfogadása  
Előadó: Gotthár László, polgármester, dr. Aradi Krisztina, aljegyző 
 

3. A települési támogatásokról és szociális ellátásokról, valamint megállapításukról szóló 
Kórós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII.13.) önkormányzati 
rendelet módosításának elfogadása 
Előadó: Gotthár László, polgármester, dr. Aradi Krisztina, aljegyző 
 

4. Egyebek (egyéb felmerülő kérdések, lakossági panaszok és kérdések, maximum 10 
perc időkeretben) 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. A közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadása 

Gotthár László, polgármester előadta: 
Tehát az első közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, itt most azért 
kellett elfogadnunk, mert különböző ellenőrzések kapcsán kibukott, hogy Kórós ezt még nem 
tette meg. A hivatali SzMSz, az igazából a kirendeltség életét is valamilyen szinten 
szabályozza, de ez egy kötelező dolog, amit már rég meg kellett volna tenni, talán amikor 
megalakult a hivatal ebben a formában, úgyhogy… 

Dr. Aradi Krisztina, aljegyző: 
Nem nekünk kellett volna megtenni, hanem a közös hivatalnak kellett volna belevennie a 
csatlakozó önkormányzatokat és ezt most tették meg, tehát mi nem vagyunk elmaradásban. 

Gotthár László, polgármester: 
Ja jó. Akkor ez az ő hibájuk! Akkor visszadobjuk a labdát. Lényeg, hogy akkor most elfogadjuk 
a közös hivatali SzMSz-t, ami csatolásra került az elektronikus kiadványokhoz. Annyi változás 
van, hogy belevették a mi településünk neveit. Kriszta biztos szólna, hogyha lenne benne 
valami olyan, ami nekünk nem megfelelő, de mivel ő ilyen információt nem adott, tehát 
ezért javaslom, hogy mindenféle vita és tárgyalás nélkül fogadjuk el a Vajszlói Közös 
Önkormányzati Hivatal SzMSz-ét.  

Gotthár László polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódó kérdésekre, hozzászólásokra 5 
perc időkeretben megadja a szót. 

Észrevétel, kérdés hiányában Gotthár László polgármester a Vajszlói Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló döntésről szavazást rendel el. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal (3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) az alábbi 
döntést hozta: 
 

Kórós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. számú (X.26.) határozata 

 

Kórós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés 

szerinti tartalommal (vagy a javasolt módosításokkal) elfogadja a Vajszlói Közös 

Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítását. 

 

Kórós, 2021.10.26. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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2. Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról szóló Kórós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. 
(X.26.) önkormányzati rendeletének elfogadása 

 
Gotthár László, polgármester: 
Következik a második napirendi pont. A közművelődési rendelet tárgyalása. Korábban már 
elfogadtunk egyet, de nincs meg. Úgyhogy a Kriszta, az aljegyző most készített egy másikat. 
Most igazából ez is egy kötelező elem, aminek már rég meg kéne lennie az önkormányzatnak 
a jogtárában. Leírtuk (most ez ki is ment előterjesztésbe), hogy mi az ami, mik azok a 
területek, amelyben az önkormányzat a közművelődési feladatait ellátja. Nagyon gyorsan 
felolvasom.   

 Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 
segítésében támogatjuk a lakosokat. 

  A gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését. 

  A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárását, tehát minden, ami a kultúrához kapcsolódik meg a művelődéshez.  

 A kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását. 

 Ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatását, ha valaki akar valamit, akár énekkórust, azt korábban is az 
önkormányzat támogatta, most is. Ez csak annyi, hogy le van írva. Kemény másfél 
oldal a rendelet.  

 A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását, hát ezt elég jól 
szoktuk biztosítani. Ugye ott van a focipálya, azt nagyon szépen gondozzuk, ott van 
a park, azt is gondozzuk. Meg, ha valaki kirándulni akar, kulturális kiránduláson, az 
velünk jöhet, úgyhogy erre panasz nem lehet, mert aztán visszük őket állandóan. 
Tehát egyébként az, amit csinálunk, az van leírva.  

Gotthár László polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódó kérdésekre, hozzászólásokra 5 
perc időkeretben megadja a szót. 

Észrevétel, kérdés hiányában Gotthár László polgármester az önkormányzat közművelődési 
feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló Kórós Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X.26.) önkormányzati rendeletének 
elfogadása szóló döntés kérdésében szavazást rendel el. 

A képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal (3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) az alábbi 
döntést hozta: 

A jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező Kórós Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 12/2021. (X.26.) közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról szóló önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltak szövegezésnek 
megfelelően elfogadja. 
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3. A települési támogatásokról és szociális ellátásokról, valamint megállapításukról 
szóló Kórós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII.13.) 
önkormányzati rendelet módosításának elfogadása 

 

Gotthár László, polgármester: 
Önkormányzatunk képviselő testületének a települési támogatásokról, szociális ellátásokról, 
megállapításokról szóló 9/2021. 8.13 önkormányzati rendeletnek a módosítása. És ugye itt az 
volt a legnagyobb baja a kormányhivatalnak, hogy nem kötöttük ki azt, hogy mekkora az a 
minimum összeg, amiben a települési támogatásokat biztosítjuk és mekkora az a 
jövedelemhatár, ami maximalizálja azt, hogy ki kaphat támogatást a településen. Korábban 
az volt az elképzelés, hogy mi mindenkinek adunk pl. temetési támogatást meg egyebeket és 
most ez már így nem elég, hanem azt meg kell mondani, hogy mekkora jövedelemhatár 
fölött nem adunk és mekkora az a határ, ami alatt viszont még igen és mi a minimum összeg, 
amit lehet segélybe kapni. Most ezt úgy egyeztettük le a Krisztával, hogy a minimum 
támogatás az ezer forint. Ezer forint alatt nem adunk segélyt, települési támogatást. Volt, 
hogy adtunk már háromezret, azért mondtam az ezret, mert előfordulhat, de nem jellemző. 
Most már tízezer vagy ötezer alatt nem jellemző. És a 2. § (2) bekezdés a) pontja úgy 
módosul, hogy rendkívüli települési támogatásban az részesíthető, akinek a családjában az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 460 %-át. Ez azt jelenti, hogy ha legalább ketten vannak, vagy akár húszan is 
fejenként, mennyi az 22 800.- vagy 28 500.-? 

dr. Aradi Krisztina, aljegyző: 
28 500.-  

Gotthár László, polgármester: 
Igen, ha a 460%-át megszorozzuk, akkor az azt jelenti, hogy 110.000 forint fejenként a 
jövedelem, akkor már nem adunk, ha ezt meghaladja. Illetve egyedül élőként vagy 
egyedülállóként 560 %-át, ezt meg szintén ki kell számolni, körülbelül 140-150 000 forintos 
egyedülálló jövedelem. Tehát ha egyedül él valaki és 140-150 000 forint a jövedelme, akkor 
már nem adunk. Na, ezt lehet módosítani, ha valaki szeretné. Ez a duplája annak, ami most a 
szociális tűzifában benne van. Duplája? 

dr. Aradi Krisztina, aljegyző: 
Igen. 

Gotthár László, polgármester: 
Akkor ez a duplája annak igen. Ha kell egy konkrét példa, akkor tudok egyet mutatni. De 
most kiszámoljuk akkor pontosan, az a biztos. 28 500.- ugye? 

dr. Aradi Krisztina, aljegyző: 
28 ezer párszáz forint, az ötszáz az úgy reális.  

Gotthár László polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódó kérdésekre, hozzászólásokra 5 
perc időkeretben megadja a szót. 

Gotthár László, polgármester: 
Tehát ez azt jelenti, hogy egy 4 fős családban elérik ezt a jövedelmet, tehát négyen keresnek 
524 000 forintot, akkor már nem jár segély. Ez fejenként 131 100 forintot tisztán jelenti, nem 
bruttó, hanem kézbe. Akkor nem adunk segélyt. Ezt emelhetjük följebb is. Ha úgy 
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gondoljátok, hogy ez határeset vagy valaki kiesne. Akkor ezt most ezt vitassuk meg. Mi van, 
ha most azt mondjuk, hogy ott vannak a Laudon Józsiék, jön egy szél és csak az ő házukat 
elviszi mindenestől együtt, úgy ahogy van, akkor mi van? Őket nem segítjük semmivel, mert 
ők meg vagyonosabbak? Itt ez a kérdés. Jó, hát biztos van a bankszámlán lóvé, csak az a 
kérdés, hogy történhet olyan váratlan dolog, hogy csak egy nagyon gazdag ember, de 
mondjuk mindenét elviszi. 

Laudon Zoltán, képviselő: 
Persze, minden megtörténhet. 

Gotthár László, polgármester: 
Igen, és átmenetileg se segíthetünk akkor neki, mert többet keres és nem tudunk rajta 
segíteni, még vis major támogatást se adhatunk semmit. Most ezek az összegek, ebbe 
mindenki majdnem belefér. Jó az alapvető mérték is? 

Gotthár Lászlóné, képviselő: 
Szerintem is jó. Nem? 

Gotthár László, polgármester: 
Az nagyon gazdag ember, akik 130-140-et keresnek fejenként a családban? Sajnos nem. 
Nem, sajnos nem. Bár annak számítana. Nem biztos, hogy neki soha nem lesz szüksége 
segítségre, mert egy kicsit jobban megy. Itt nem arról van szó, hogy őnekik akarjuk adni, 
csak. 
Az egyedülálló inkább legyen 8-as szorzó. Ez elég magas így. 6-os és 8-as. Ez így jó lesz 
szerintem. 
Akkor még egyszer pontosítsunk. Hogyha valaki egyedülálló, és keres 228 000 forint nettót, 
akkor nem kaphat települési támogatást. Azért az itt falun nem egy alacsony jövedelem szint. 
Illetve azt is jelenti, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem, ha dolgoznak tízen vagy 
csak egy ember, de az annyit keres, hogy eloszlik így 171 000 forint, akkor már ők sem 
kaphatnak. Tehát ha úgy jön ki, hogy fejenként jut 171 000 forint, akkor már ők sem 
kaphatnak. 

Jó, akkor javaslom a képviselő testületnek, hogy a jegyzői előterjesztés helyett, vagy amit 
egyeztettünk együtt, ahelyett legyen akkor az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 600 %-a akkor, hogyha a családban az egy főre jutó jövedelmet nézzük. Ha 
egyedülállóként nézzük vagy egyedüli lakosként, akkor 800%-a. 

További észrevétel, kérdés hiányában Gotthár László polgármester a települési 
támogatásokról és szociális ellátásokról, valamint megállapításukról szóló Kórós Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII.13.) önkormányzati rendelet 
módosításának elfogadása szóló döntés kérdésében szavazást rendel el. 

A képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal (3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) az alábbi 
döntést hozta: 
 

A jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező Kórós Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 11/2021. (X.26.) a települési támogatásokról és szociális ellátásokról, valamint 
megállapításukról szóló Kórós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. 
(VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét az 
előterjesztésben foglaltak szövegezésnek megfelelően elfogadja. 
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4. Egyebek (egyéb felmerülő kérdések, lakossági panaszok és kérdések, maximum 10 
perc időkeretben) 

 

Sem a képviselő-testület részéről, sem a jelen lévő lakosság részéről egyéb kérdés, felvetés 
nem volt, ezért a képviselő-testületi ülést 13 óra 18 perckor a polgármester berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 ……………………………………… ……………………………………. 
 Gotthár László Dr. Kiss Mónika 
 polgármester jegyző 


