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Kórós Község Képviselő-testületének 2021. július 14. napján megtartott rendkívüli 

nyilvános képviselő-testületi ülésére 

Előterjesztés az 1. számú napirendi ponthoz  

Tárgy: Beszámoló a veszélyhelyzet (2020. november 10 - 2021. június 15. ) alatt meghozott 
polgármesteri intézkedésekről és határozatokról.                  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A világot sújtó COVID-19 járvánnyal szembeni védekezés helyi szinten is 
megkövetelte a társadalmi összefogást a vírus terjedésének csökkentésében. Az 
országos szintű védekezés mellett mindent meg kellett tenni Kórós Község szintjén is 
a vírus terjedésének lassításárért, a fertőzöttség és a káros következmények 
minimalizálásáért. Ez a település lakóinak és az önkormányzatnak egy rendkívül 
erős, de fegyelmezett összefogását jelentette, mely az alább olvasható 
tevékenységekből tevődött össze. A listából egyértelműen látszik, hogy településünk 
komolyan vette a COVID – 19 okozta nehézségek elhárítását, valamint szerepét a falu 
élhetőségének megőrzésében a járványhelyzet alatt. Fontos feladat volt az idősek, a 
rászorulók segítése, az igénylők oltásra regisztrálása és szállítása, valamint az 
alapvető hivatali működés garantálása. 
 
Polgármesteri rendeletek:  
 
1, 1/2021.( I.11. ) számú határozat a helyi adókról 3/2019. (I.7.) önkormányzati 
rendelet 3. fejezete hatályon kívüli helyezése.    
 
2, 2/2021. (II.26.) számú határozat a képviselő-testület teljes szervezeti és működési 
szabályzata.   
 
3, 3/2021. (III.05.) számú határozat Kórós Község Önkormányzat 2021.évi 

költségvetése (1) Önkormányzat bevételei, kiadásainak részletezése,(2) Költségvetés 
egyensúlyának megteremtése, (3) Költségvetés végrehajtásának általános szabályai, 
(4) Költségvetési támogatások, (5) Átruházott hatáskörök. 
 
4, 4/2021. (III.10.) számú határozat hivatali helyiségen kívüli valamint hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint 
a fizetendő díj mértékéről szóló 7/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  
(1)Hivatali helyiség: kórós művelődési ház, vajszlói közös önkormányzati hivatal 
tárgyalója, (2) Házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali 
munkaidőn kívül 10:00-19:00 óráig engedélyezhető, (3) Szolgáltatási díj a kérelem 
benyújtásával egyidejűleg 3 munkanapon belül vajszlói közös önkormányzati hivatal 
kórósi kirendeltségének házi pénztárában, készpénzben kell befizetni,(4) Befizetett 
szolgáltatási díj a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal Kórósi Kirendeltségének 
bevételét képzi. 
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5, 5/2021. (III.30.) számú határozat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2013. (X.22.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívüli helyezése. 
 
6, 6/2021. (VI.27.) számú rendelet Kórós Község Önkormányzatának 2020. évi 
gazdálkodásának zárszámadása. 
 
7, 7/2020. (XI.20.) számú rendelet szociális célú tűzifa támogatásról szóló kórós 
önkormányzat képviselő-testületének 21/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet 
módosítása. (1) Szociális célú tűzifát biztosíthat az életvitelszerűen Kórós Község 
közigazgatási területén élő, rászoruló családoknak, (2) Juttatás során előnyben kell 
részesíteni aktív korúak ellátásra, időskorúak járadékára,települési támogatásra 
jogosultat, (3) Gyermekek védelméről, gyámügyi igazgatásról szóló 1993. évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, 
(4) Szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként legfeljebb 5 m3 lehet , 
(5) Támogatásként megítélt tűzifamennyiségért az önkormányzat a jogosultaktól 
ellenszolgáltatást nem kér, (6) 46/2020.(XI.20.) számú  Kórós Község Önkormányzat 
képviselő-testületének önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról 
szóló 21/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról hatályát veszti. 
 
8, 46/2020. (XI.20.) számú rendelet szociális célú tűzifa támogatásról szóló kórós 
önkormányzat képviselő-testületének 21/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 
 
Polgármesteri határozatok: 
 
1, 1/2021.(I.29.) számú határozat, a háziorvosi körzet működése érdekében ingatlan 
telephelyként történő bejegyzéséhez és használatához való hozzájárulása háziorvosi 
körzet működtetése érdekében Simplemed EÜ. Szolg.Bt. részére, az általa használt 
önkormányzati tulajdonban lévő Vajszló, Temesvári utca 20. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában telephelyként történő bejegyzéséhez és használatához hozzájárul. 
 
2, 2/2021. (II.18.) számú határozat az önkormányzatok 2021. évi rendkívüli 
önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról, Kórós Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklete 2.1.5. pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be az önkormányzatok rendkívüli támogatására. 
 
3, 4/2021. (IV.13.) számú határozat, Vajszló, Iskola utca 3. óvodai ingatlan Kórós 
Község Önkormányzatának tulajdonában álló részének eladása, "kivett óvoda" 
megnevezésű ingatlan 1/25 tulajdoni hányadát - 200.000 FT értékben eladja Kórós 
Község Önkormányzata a Vajszlói Nagyközség Önkormányzatnak. 
 
4, 6/2021. (V.31.) számú határozat, az állami tulajdonban lévő ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséhez történő hozzájárulás. 
Kórós Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárult kórós község 

önkormányzatának tulajdonba kerüléséhez: Belterület 118, 107,116,17 és 64. 
 
5, 7/2021. (VI.1.) számú határozat, Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásból való 

kiválás, 2022.január 01-től Kórós Község Önkormányzata kiválik a sellyei kistérségi 
többcélú társulásból 2011. évi CLXXXIX. törvény 89.paragrafus. (2) bekezdés szerint. 
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További intézkedések, események:  
 

- 1142 db FFP2, maszk került megvásárlásra, melyből 855 db kiosztásra került a 
lakosságnak (közfoglalkoztatási és hivatali működés biztosítása)  

- 34 db Biosynex autotest Covid-19 gyorsteszt beszerzése (közfoglalkoztatási és 
hivatali működés biztosítása) 

- 4 liter MOL Hygi fluid alkoholos kézfertőtlenítő beszerzése 
(közfoglalkoztatási és hivatali működés biztosítása) 

- 105 m3 krízis tűzifa összesen 47 fő részére valamint 64 m3 szociális tűzifa 
került kiosztásra 

- 20 vitamincsomag – 3 liter préselt szőlőlé – került kiosztásra 2021.04.01-én 
- 4 liter MOL Hygi fluid alkoholos kézfertőtlenítő beszerzése 
- 30 alkalommal összesen 155 főnek személyesen történt „házhoz szállítva” a 

gyógyszerellátás 
- Védekezésre 2020.11. hótól ( maszkok, fertőtlenítő vegyszerek, antigén teszt 

stb. ) fordított eddigi költség : 376534 Ft  
- 45 fő lakos regisztrálása – annak segítése- oltásra valamint az oltóközpontra és 

a lakhelyre történő visszajutás biztosítása falubusszal  
- 2021.05.14-től bevásárló járat újra közlekedik minden héten, kedden és 

csütörtökön 13 órakor, helyi közfoglalkoztatási fizetési napon Siklós, Harkány 
irányában 16:30 indulási időponttal 

- Rendkívüli települési támogatás: 1270242 Ft, melyből a gyógyszertámogatás 
nagysága: 746000 Ft 

- Új fizetős tevékenységi körrel – „Mosoda” - bővült az Önkormányzat által 
nyújtott szolgáltatások köre, mely segíti a védekezés higiéniai feltételeit illetve 
az lakosság komfort szintjét emeli, kiváltképp az idősebb korosztályét 

- új eszközök beszerzése saját költségvetésből az önkormányzati közterületek 
folyamatos gondozására  

- Két garázsvásár, két időpontban került megrendezésre – 2021.02.26-án és 
2021.03.04-én , melynek hozzávetőleges bevétele : 1684680 Ft 

- Jelenleg is biztosítjuk a kormány döntése szerint a segítséget igénylő 
nyugdíjasok és középiskolások illetve az iskolarendszerű képzésben 
résztvevők étkeztetését 

- 2020.december 05-én Kórós község 14 év alatti gyermekeit meglátogatta a 
Mikulás  

- Orvosi rendelő vizesblokkjának javítási illetve a községháza vizesblokkjának 
felújítási munkálatainak kivitelezése 

 
 
Kórós, 2021.07.13. 
 

Gotthár László 
polgármester, s.k.          


