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Gotthár László, polgármester: Sok szeretettel köszöntök minden megjelentet a 

közmeghallgatáson. Dr. Aradi Krisztina aljegyzőt, dr. Rozgonyi Nikoletta leendő aljegyzőt, a 

képviselő testület tagjait, Hohmann Endre képviselő úr nincs jelen, illetve Törő András 

kollegánkat a kabinet részéről, a falu részéről 2 helyi polgárt.  

Ismertetem a napirendet:  

1. A polgármester beszámolója 2021. december óta eltelt időszakra.  

2. Az aljegyző beszámolója.  

3. Kérdések 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. A polgármester beszámolója 2021. december óta eltelt időszakra 

 
Gotthár László, polgármester: 
2021 decembere és 2022 júniusa között eltelt időszakban, alapvetően a fejlesztésekről szólt 

ez az időszak számunkra. Itt került befejezésre a Magyar Falu Programban, meg elindításra a 

pályázat, a falubuszt már eddigre beszereztük és ezután jött az orvosi rendelő fejlesztés, (hol 

ülünk most?) a közösségi ház fejlesztése, illetve megnyertük a TOP Plusz projektet, valamint  

VP projektet is, és most már csak egy hiányzik a kiskosárból, amit terveztünk, az a 

községháza felújítása, illetve az utak. Jól mondtam?  

 

Dr. Aradi Krisztina, aljegyző: Igen. 



Gotthár László, polgármester: Az András a kabinet részéről jól össze is írta ezeket nekünk a 

többi fejlesztéssel együtt. 20%-kal megemeltük a Főnix tanulmányi ösztöndíj programban az 

ösztöndíjak mértékét. Helyben szokásos szeretetvendégséget tartottunk a falu lakossága 

számára vacsorával. A falugondnoki szolgálat továbbra is működik, és mivelhogy most már 

minden szolgáltatásunk, kivéve a kirándulások, ingyenesek lettek, ezért éjjel-nappal megy ez 

a busz, úgyhogy nagyon örülünk neki. Februárban annyi váratlan helyzet volt a Covid okozta 

korábbi nehézségekhez képest, hogy kitört az Orosz Ukrán háború, Oroszország megtámadta 

Ukrajnát és ez egyre jobban érint minket is pénzügyileg más problémákkal együtt. Viszont 7 

lakóingatlant ajánlottunk föl akkor az államnak, ahova menekültek jöhetnek. Érkeztek is 9-

en, majd pedig egy család, 3 fővel. Ők most már nincsenek Kóróson. A tegnapelőtti hír az, 

hogy a Miniszterelnökség ismét 4 család szeretne Kórósra telepíteni, mert ahol eddig voltak, 

azokat a házakat felújítják, és most ide gondolják őket hozni, de ez még nem realizálódott, 

úgyhogy rájuk még várunk. Az ő étkeztetésüket biztosítottuk, a biztonságukról, tehát a 

munkába járásukról is gondoskodtunk, illetve minden kérésüket megpróbáltuk teljesíteni, ez 

nagyjából szerintem sikeres is volt, Ezen fölül a falu lakosságának nyugdíjas tagjai is kaptak 

ingyenes étkeztetést akkor, amikor az ukránok, az ukrán polgárok számára is főztünk.  

Aztán március 15-én ellátogattunk Budapestre, az ünnepi megemlékezésen részt vettünk, 

plusz a békemeneten. Áprilisban még a Kultúrház felújítási munkálatai folytatódtak és ekkor 

nyertük meg a TOP Pluszban a sportpark fejlesztését. A választások után volt fejlesztés. Ez 

közel 68.575.284-Forintot jelent. Ebből az összegből 12,5 millió Ft körülbelül az, ami a 

konditermi eszközök beszerzésére szolgál a már meglévő eszközök mellé, tehát kiváló 

gépparkkal fogunk rendelkezni, Pécsen csak a Life1 tudja velünk felvenni a versenyt, úgyhogy 

elvileg jó jövedelemtermelő lehetőséget is biztosít nekünk ez a beüzemelő fitneszterem. 

Ezután nyertük meg jó hosszú előkészítés és rengeteg munka után a Kórós-Drávapiski- 

Kémes útpályázatot 295.560.646.-Ft értékben, ami a környékben az egyik legnagyobb ilyen 

mértékű építkezés lesz és egy történelmi útszakasz felújítását érjük el vele Kórós és Kémes 

között. Ez egy történelmi kereskedelmi út volt mindig, a legfontosabb tudnivaló róla az az, 

hogy a Rákóczi Ferenc utcából, ha ez az út elkészül, valójában teljes egészében kivezetésre 

kerül az átmenő forgalom. Ez is plusz előnye az útnak.  

Az év elején pedig befejeztük a közösségi színtér munkálatait, itt vagyunk, ezt mindenki látja, 

nagyon szép lett. Az útfelújítások kiválóan sikerültek a faluban, 4 cm előírt aszfalt helyett 10-

12 cm-t húztak rá, szóval ezek az utcák tartósak lesznek. Ezért is indokolt például a 

buszforgalomnak a kivezetése is. Kitesszük majd a lakóövezet táblákat, ahogy az új elkerülő 

út elkészül. Azt fontos megjegyezni, hogy közel 2 évnyi kőkemény és kitartóan végzett 

szolgálat után az aljegyzőnk, dr. Aradi Krisztina mindannyiunk örömére előrébb lép és 

Szalántának lesz a jegyzője,  és az ő helyére fog érkezni dr. Rozgonyi Nikoletta, akinek szintén 

nagyon örülünk és innen is sok sikert kívánunk a munkájához. A polgármesteri hivatalban a 

kabinet létszámát is bővítettük, ugyanis nagyon sok pályázati jellegű feladatot látunk el, ami 

túlterhelte a polgármesteri kabinet működését, a menhelyre például nem jutott idő, ezért 

létszámbővítést hajtottunk végre a nagyon-nagyon nehéz anyagi helyzetünk ellenére is. Itt 



utalok vissza az ukrán háborúra, mivel soha nem volt még rá példa 2011 óta, hogy a 

közfoglalkoztatást ne 1 évre adták volna meg Kórósnál. Most először adták meg csak 4 

hónapra, és 2 hónap hosszabbítást kaptunk, de semmilyen plusz költséget nem kaptunk a 

munkaruhán kívül. Se benzinre, se eszközökre, se semmire. Ez azt jelenti, hogy a falunak, -

mivel nagy a nem közfoglalkoztatói létszámból számított anyagi ráfordítás az emberek 

bérére-, komoly terhei vannak. Ez havonta kb. 300.000 forintot jelent a fűnyírási időszakban, 

ami megterheli a település költségvetését, ez korábban sose volt így, mert legalább 

augusztusig kihúztuk a pénzből, amit adtak. Ez most már nem elmondható. Óriási 

költségekkel tudjuk csak folytatni a közfoglalkoztatási programot. Emellett a 

közfoglalkoztatási programban még szeptemberig megépül a kutya kennelek környékén egy 

téli melegedő vízzel a kutyáknak, meg az áram felújításra kerül, az egész elektromos 

rendszer.  

Továbbá fel tudtunk újítani önerőből egy házat, a Petőfi u. 7-et, most már lakható, és ez az 

első olyan projekt hosszú idő óta, amit szerettünk volna, hogy olyanok jönnek Kórósra lakni, 

akik albérleti formában kezdetben, aztán majd lízingszerződés formájában tudják az ingatlant 

használni. Magyarul duzzasztjuk a falu lakosságát, ha lehet külsősökkel, ha nem, akkor 

belsősökkel és most egy nagyon fiatal pár próbálkozik azzal, akik nekünk dolgoznak, hogy ezt 

betöltsék. Ezen kívül az alábbi határozatokat és rendeleteket fogadtuk el január 1. óta:  

 Elfogadtuk a polgármesteri munkatervet, az éves munkatervet  

 A polgármesteri szabadságolási tervet 

 Az illetménymegemelésnek az elfogadását, ez országos jogszabály alapján 

 Az alpolgármester illetményemelését  

 Likvid hitel felvételéről hoztunk döntést, de nem kaptunk hitelt 

 A 021, 036, és 038/1 hrsz.-ú ingatlanok megvételéről hoztunk döntést. Itt 2 esetében 

még egyeztetés zajlik. Ez még nem valósult meg, de valószínűleg szeptemberig vagy 

későbbig megtörténik.  

 Elfogadtuk a költségvetést 

 Beszámoltunk az adókivetés befejezéséről 

 Lejárt határidejű határozatokról 

 Mecsek- Dráva módosított társulási megállapodást elfogadtuk 

 Támogattuk az igény benyújtását az önkormányzatok rendkívüli támogatására, ez a 

REKI, ebben 2,5 millió forintot kaptunk a ki nem fizetett számlák kifizetésére 

 Új számlavezető pénzintézetet határoztunk meg az OTP személyében, az átállás még 

mindig zajlik, pár hónapot valószínűleg igénybe is vesz 

 Helyi választási bizottsági tagok megbízásáról hoztunk döntést,  

 A képviselő testület határozott még egyszer a fenti erdő, a 021, 036, 038/1 ingatlanok 

megvételéről 

 Megszüntettük Csonka Zoltán és Faragó Sándor ügyrendi bizottsági tagságát, Törő 

András Attilát és Faragó Lászlót betettük az ügyrendi bizottságba,  



 Faragó Sándor önkormányzati képviselőnek visszavontuk a megbízatását 

 Megalkottuk, illetve frissítettük a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

 Hatályon kívül helyeztük a 16/2022 (V.4.) testületi határozatot 

 Fodor Ferencet és Törő András Attilát megbíztuk az Ügyrendi Bizottság tagjaként 

további feladatok ellátására, és természetesen ahol Faragó Sándor önkormányzati 

megbízatása megszűnt, ott automatikusan életbe lépett az, hogy Fodor Ferenc 

képviselő került a helyére továbbiakban a képviselő testület tagjaként 

 Az OTP-nél vezetett bankszámlák a Magyar Államkincstárhoz történő bejelentése 

megtörtént 

 Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatást benyújtottuk, magyarán szoc. tűzifa támogatásra a pályázatot beadtuk 

 Laudon Zoltán képviselőt meghatalmaztuk nagykövetnek Bogdán Istvánnal tárgyaljon 

a buszbeállással kapcsolatban. Fél sikereket azért elértünk.  

 Elfogadtuk a gyámügyi beszámolót elég érdekes kommentárral, tehát igazából nem 

fogadtuk el 

 A védőnői szolgálat zárszámadását azt elfogadtuk és majd fizetünk Sámodnak 

 Az SzMSz-t módosítottuk 

 Majd pedig döntöttünk a 020/10 és 076/3 számú földterületek megvásárlásáról. Ezek 

olyan területek, amik kooperációban most is a kerteket művelő ifjabb Laudon 

Zoltánnal, ez egy legelő, szántó. Fogunk tudni a továbbiakban is növénytermesztést 

folytatni, mert most is az önkormányzat nagyjából az előbb említett személytől 

szerezte be körülbelül az éves táplálék szükséglet felét az állatok számára.  

Ja és még valami, föl is kéne állnunk egy percre, mert sok éves, megtakarított, megőrzött 

jószág állományt lövettünk le az ukránok megetetésére. Azok a disznók 6 évesek voltak és 

sajnos így kellett véget érniük, de az ukránok nem is jöttek. Indokolatlanul vesztették 

életüket, még mindig itt lehetnének, ezt én nagyon sajnálom. Ezt azért elmondom. A 

tyúkokról jutott eszembe, tyúkjaink meg libáink még vannak. Ezek a barátaink voltak, 

úgyhogy ezt sose felejtem el, hogy a levágásukról döntöttünk, nem kellett volna. Na, 

körülbelül ennyi történt idén nagyjából, ha kihagytam valamit, akkor elnézést kérek. Még 

mielőtt elkezdődik az aljegyzői beszámoló, bárkinek van-e kérdése vagy hozzászólása? 

Bármilyen témában. Nincs? Akarsz kérdezni valamit? Hát, ha idetartozik, akkor itt kérdezd 

meg! 

Gotthár Lászlóné, képviselő: Most nem értettem, hogy azt mondtad, hogy rendőr jegyző. 

Gotthár László, polgármester: Mi? 

Gotthár Lászlóné, képviselő: Azt mondtad, rendőr jegyző. Most miért akkor az?  

Laudon Zoltán, képviselő: Leendő! 

Gotthár Lászlóné, képviselő: Én meg rendőrt értettem. Elnézést.  



Gotthár László, polgármester: Az, hogy rendőrőrs is nyílik a faluban biztos és az aljegyző 

asszony majd ellátja mind a két feladatot.  

Gotthár Lászlóné, képviselő: Akkor én most elnéztem, elnézést kérek, félrehallottam.  

Gotthár László, polgármester: Délután van, én is fáradt vagyok. Leendő jegyző, nem rendőr. 

Leendő aljegyző. Igazából már meg van választva a pozícióra, augusztus 11-e után tudja 

betölteni ezt a megbízatást. Jó, más egyéb? Nincs? Jó, akkor köszönöm szépen mindenkinek 

a figyelmet! Átadom a szót dr. Aradi Krisztina aljegyzőnek, hogy tartsa meg a beszámolóját a 

hivatali működésről, a helyi hivatali működésről. Tessék! 

Dr. Aradi Krisztina, aljegyző: Tisztelt Képviselő Testület, tisztelt lakosság! Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 189.tv. 81.) f, pontja alapján a jegyzőnek évente be kell 

számolni a képviselő testületnek és a lakosságnak hivatali tevékenységeiről. Ezen 

kötelezettségemnek eleget téve a fő feladatokról és az elvégzett munkáról az alábbiakban 

adok számot. Az Mötv. szerint a helyi önkormányzat képviselő testülete az önkormányzat 

működésével valamint a polgármester vagy a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek döntésre 

való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri 

hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. A közös önkormányzati hivatal kirendeltsége ellátja Kórós község 

önkormányzati és közigazgatási feladatait. A hivatal egysége szervezetként működik, belső 

szervezeti tagozódását, létszámát a munkarend, valamint ügyfélfogadási rendjének 

meghatározásával együtt a képviselő testület állapította meg. A hivatal szervezeti felépítése 

fennállása óta igazodik az ellátandó feladatokhoz, figyelembe veszi a képviselő testület 

bizottsági tagozódását, az önkormányzata teljesítőképességét. A hivatal engedélyezett 7 

száma jelenleg 2 fő, mind a két fő felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő. Az, hogy 

a dolgozók mielőbb értesüljenek az őket érintő jogszabályváltozásokról, mindig is kiemelt 

feladatomnak tekintettem, a jó szakmai munka érdekében mindig tájékoztatom az őket 

érintő jogszabályi változásokról, az aktuális jogszabályokról, a másolatokat kézhez kapják. A 

köztisztviselők ismerik és ismerniük is kell azon helyi rendeleteket is, melyek az adott 

szakterületüket érintik, melyek rendelkezéseit alkalmazniuk vagy betartaniuk kell. A 

munkafegyelem a hivatalnál jónak mondható. A képviselő testülettel, bizottsággal történő 

együttműködésre mindig nagy hangsúlyt fektettünk, végezzük az ülések előtti előkészítések 

munkálatait, végrehajtását, előterjesztéseket készítünk, elvégezzük az önkormányzati 

hatósági ügyek döntéssel történő előkészítését. A képviselőkkel, polgármesterrel, bizottsági 

tagokkal igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani. Részükre a szükséges felvilágosítást megadni. 

A SzMSz-ben előírt határidőket igyekszünk betartani, arra törekszünk, hogy lehetőleg minél 

több előterjesztés írásban történjen és ne szóban. A nyílt ülésekről készült képviselő testületi 

ülés jegyzőkönyvei, valamint a zárt ülések határozatai, kivéve segélyek, a honlapon 

elérhetőek és megtalálhatóak. Ugyancsak megtekinthetőek hatályos rendeleteink is 

egységes szerkezetben a község honlapján. A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvet az 



Mötv.előírásai szerint elkészítjük és felterjesztjük a törvényességi felügyeletet ellátó Baranya 

megyei kormányhivatalhoz. A testületi ülések személyes tárgyi feltételei biztosítottak és 

ugye innentől kezdve pedig már a közösségi ház méltó helyszíne az üléseknek. Az Mötv. 

szerint a képviselő testület szükség szerint és az SzMSz-ben meghatározott számú, de évente 

legalább 6 ülést tart. Ami változás történt, amiről a polgármester úr is már beszélt, hogy 

bizottsági tagok összetételében Csonka Zoltán és Faragó Sándor már nem bizottsági tag. 

Helyette Fodor Ferenc és Törő András Attila került a bizottságba és a képviselő testületben is 

a Faragó Sándor helyett Fodor Ferenc a képviselő, a megbízott képviselő. Az épület 

adottságai jelenleg, mármint a hivatal épületének adottságai jelenleg nem a 

legmegfelelőbbek, ezért is adtuk be idén már másodszorra a Magyar Falu Program keretén 

belül az önkormányzati épületnek a felújítását, amit reményeink szerint az idén el is fogunk 

nyerni és akkor már minden feltétel adott lesz. Az épülethez megfelelő parkolóhely tartozik, 

az irodánk bútorzattal és informatikai eszközökkel jól felszereltek. Takarékos 

gazdálkodásunknak köszönhetően forráshiány és likviditási problémáink nem voltak. 

Működési hiány az önkormányzati költségvetésében nem volt tervezhető. A kötelező és 

önként vállalt feladatokat saját bevételből és a kapott állami támogatásokból kellett 

ellátnunk. Próbáltuk feltárni bevételnyerő lehetőségeinket, kiadások esetén az olcsóbb, de jó 

ajánlatok kiválasztására törekedtünk. Fokozott figyelmet fordítunk most is a kintlévőségek 

behajtására, legfőbb különös tekintettel az adóra, és ezzel kapcsolatban amit még szerettem 

volna elmondani, hogy az ügyirat statisztikákban és a hozott döntések számából is látható, 

hogy az egyik legnagyobb forgalommal járó tevékenység az adóigazgatás a mai napig is. A 

beszámoló első részével kapcsolatban ennyit szerettem volna mondani, ami pedig még egy 

kiemelt feladata a hivatalnak, a közös hivatalnak, illetve a kirendeltségnek Kórós 

tekintetében, az  önkormányzati rendeleteknek a létrehozása, kihirdetése.  

 A 2021. évtől visszamenőleg megalkottuk az SzMSz-t  

 A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendeletet 

 A közterületek használati rendjéről szóló rendeletet 

 A települési támogatásokról és szociális ellátásokról valamint megállapításuk 

szabályairól szóló rendeletet 

 Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatásáról szóló rendeletet 

 Módosítottuk a Főnix tanulmányi ösztöndíj program és tanévkezdési támogatásról 

szóló rendeletet 

 A falugondnoki szolgálat új szakmai programját elfogadta a képviselő testület, a 

falugondnoki szolgálat munkaruha juttatási szabályzatát is elfogadta 

 Idén felülvizsgálatra került a helyi egyenlőségi program, a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program bocsánat, és ami jelenleg nagyobb lélegzetvételű munka folyik ezen a 

területen, az az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása. 

Én ennyit szerettem volna mondani.  



Gotthár László, polgármester: Jó, köszönjük szépen! Ismét megkérdezek minden jelenlévőt, 

hogy valakinek bármi az elhangzottakhoz vagy azon kívül is van-e kérdése? Vagy valami, 

amiről véleményt szeretne mondani. Maga minek jött ide, bajt keverni?  

Kis Zoltánné: Kényelmetlen ez a szék. 

Gotthár László, polgármester: Na, jól van. Jó az magának nagyon is. Amíg nem volt, addig jó 

volt. Kis Zoltánné hozzászólása, kényelmetlen a kultúrházban a szék. Szóljanak a 

polgármesternek, ha lesz pénz, akkor… Jó, más? Azon kívül, hogy kényelmetlen a szék, nincs 

más gondja?  

Kis Zoltánné: Tessék?  

Gotthár László, polgármester: Nincs más gondja azon kívül, hogy kényelmetlen a szék?  

Kis Zoltánné: Nincs. 

Gotthár László, polgármester: Azt mondtam, hogy maga takarítja a javítás után a wc-t fönt 

ugye, mert be kell engedni, amikor lesz a fölújítás. Ezt mondtam.  

Kis Zoltánné: Most erről inkább ne beszéljünk! 

Gotthár László, polgármester: Jó, rendben.   

Kis Zoltánné: És ha nem engedem be az orvosiba? 

Gotthár László, polgármester: Hát akkor megy magához, nekem mindegy.  

Gotthár Lászlóné, képviselő: Akkor hova engeded be? 

Kis Zoltánné: Nem engedem be az orvosiba.  

Gotthár Lászlóné, képviselő: Hát akkor hova? 

Kis Zoltánné: Ott van kint.  

Gotthár László, polgármester: Hát azt bontják le, nem baj? Felújítjuk az egész udvart. Ez a 

probléma. Jó, ez már nem a közmeghallgatás témája, akkor a közmeghallgatást, köszönöm 

szépen, 7 óra 5 perckor lezárjuk.  

 


