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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2022. június 14. napján 15 óra 00 perckor Kórós Község Önkormányzat Képviselő-
testületének rendes, 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 és Fodor Ferenc képviselő nincs jelen az ülésen, de mivel 3 fő képviselő 
jelen van, ezért a minősített többséghez szükséges létszám rendelkezésre áll. Ismertette az 
előzőleg megküldött napirendi pontokat. 
 
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. 2021. évre elkészült védőnői szolgálat zárszámadásának elfogadása 

Előadó: Gotthár László, polgármester, Dr. Aradi Krisztina aljegyző 

 

2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Gotthár László, polgármester, Dr. Aradi Krisztina aljegyző 

 

3. A 020/10 és 076/3 hrsz. földterületek megvétele 

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: 

Gotthár László, polgármester elmondta, hogy a meghívóval együtt kiküldött előterjesztések 
alapján történik a napirendi pontok tárgyalása. 
 

1. 2021. évre elkészült védőnői szolgálat zárszámadásának elfogadása  

Gotthár László, polgármester előadta: 
2021. évre elkészült a Baranyahídvég központtal működő Védőnői szolgálat szakmai 

beszámolója, illetve a szakmai beszámolóról a pénzügyi zárszámadás. Ez tartalmazza a 

bevételek és kiadások összegét.  

A 2021. évi bevételek összesen 6.618.991-Ft, míg a kiadások 6.952.871-Ft volt, tehát több 

volt a Védőnői Szolgálat kiadása, mint a bevétel. Ha elfogadjuk a beszámolót, akkor azt is 

elfogadjuk, hogy a mi részünkkel is hozzájárulunk és mivel idén változott a védőnő személye 

és most már tényleg szakszerűen el van látva a feladat, ezért én azt javaslom a képviselő 

testületnek, hogy fizessük meg a hozzájárulásunkat, ami ebben az esetben tavaly még 0 Ft 

volt, de idén olyan 195.000- és 200.000 forint között fog alakulni. Ez volt az én kiegészítésem.  

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

Gotthár Lászlóné, képviselő: Szerintem sok. Egymillióval hozzá kell járulni? Sok igaz? 

Gotthár László, polgármester: Baranyahidvég hozzájárul 202.000 forinttal, Adorjás 195.000 

forinttal, Kisszentmárton 269.000 forinttal, Sámod 226.000 forinttal. Mi évek óta nem 

fizettünk semmit a védőnő személye miatt, meg a munkája miatt.  

Laudon Zoltán, képviselő: Igen, szerintem is jár rendesen.  

Gotthár László, polgármester: Igen, úgyhogy ezt az évit, ezt a 22-est kifizetjük szerintem, de 

most nem is erről van szó, hanem az, hogy elfogadjuk a tavalyit, abban még 0.  

Gotthár László polgármester a Védőnői szolgálat zárszámadásának elfogadásával kapcsolatos 
döntés kérdésében szavazást rendel el.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal (3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) az alábbi 
döntést hozta: 

 

Kórós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2022. számú (VI.14.) határozata 

 

Kórós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évre elkészült védőnői 

szolgálat zárszámadását a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Kórós, 2022.06.14. 

Határidő: 2022.06.14. 

Felelős: polgármester 

 

2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Gotthár László, polgármester előadta: 
Az új képviselő testületi tagok megválasztása miatt szükséges az SZMSZ módosítása. Átadom 

az aljegyzőnek a szót, hogy ismertesse a módosításokat.  

dr. Aradi Krisztina, aljegyző előadta: A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteit (két 

mellékletét) kellett módosítani. Az egyik az a képviselő testületi tagok miatt, hogy Faragó 

Sándor kikerült és bekerült Fodor Ferenc. A másik pedig az ügyrendi bizottságnak a 

tagváltozása miatt, erről mindenki tud. Ami még változott: átírtam, hogy az OTP Banknál 

vezeti ezentúl a képviselő-testület a bírság beszedési számlát, ugyanúgy minden mást is. Ez 

benne van az SZMSZ-ben az üléssel kapcsolatos bírságok miatt. Továbbá az Önkormányzati 

társulásokból kiszedtem a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulást, hiszen tavaly megszavazta a 

képviselő testület, hogy nem kíván tagja lenni. Gyakorlatilag aktualizáltuk, tehát semmilyen 

olyan döntés nem született, amiről már nem lett volna eddigi döntés, csak, hogy az SZMSZ 

tartalmazza, ezért ezt aktualizálni kellett. Más változás nincs is benne.  

Gotthár László, polgármester: Aktualizáltuk az SZMSZ-t, tehát minden friss, minden adat friss 

benne. Ez egy technikai erejű módosítás, úgyhogy kérem a képviselő testületet, hogy vita 

nélkül támogassa.  

Gotthár László polgármester az SZMSZ módosításával kapcsolatos döntés kérdésében 
szavazást rendel el.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal (3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) az alábbi 
döntést hozta: 

 

Kórós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2022. számú (VI.14.) határozata 

 

Kórós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

Kórós, 2022.06.14. 

Határidő: 2022.06.14. 

Felelős: polgármester 

 

3. A 020/10 és 076/3 hrsz. földterületek megvétele 

Gotthár László, polgármester előadta: 
020/10 és 076/3-as helyrajzi számú területek megvásárlása. Elhunyt Balog Sándor volt 

tulajdonos legelője a 020/10 hrsz.-ú ingatlan. Ez Adorjás felé található, a legelőknek a végén, 

és a 076/3-as helyrajzi számú szántó területe is. Mindkét terület fás, fölnőtt rajta az erdő. A 

család megkeresett minket, hogy nem vennénk-e meg. Természetesen igent mondtam, hogy 

szerintem megvennénk. Vételi ajánlatot is kalkuláltunk velük. Ezek együtt nincsenek meg 1 

hektár. A kisebbik terület 2228 nm. 

Laudon Zoltán, képviselő: 1 hektár?  

Gotthár László, polgármester: Nem. 50x45-ös, 2228 nm, egy hektár az 10.000. Negyed 

hektár. 

Laudon Zoltán, képviselő: Négyzetméter, bocsánat.  

Gotthár László, polgármester: Kisebb, mint negyed hektár, ez is fás, mint a legelő. A nagyobb, 

a szántó, amin szintén fa van, hatezer valahányszáz négyzetméter és 548.420,-Ft lenne az 

ára. Ennek a másiknak 189.380-Ft lenne a kialkudott vételára, amire a család igent mondott. 

Közfoglalkoztatási célra javaslom megvásárolni úgy, ahogy eddig csináltuk.  

Gotthár Lászlóné, képviselő: Megnézted, hogy van-e benne fa? 

Gotthár László, polgármester: Még nem, de a műhold képek szerint van. Nem kevés.  

Gotthár Lászlóné, képviselő: Ez itt van a tehenek mellett?  
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Laudon Zoltán, képviselő: A legelőnél. Én tudom, hogy melyik az a legelő rész csak az erdőt 

nem tudom. 

Gotthár László, polgármester: A legelőn nincs túl sok, az erdő meg az égereknek a sarka, ott 

ahol egyszer a Káli lopott fát tőlünk, pont ott. Ha még emlékszel rá.  

Laudon Zoltán, képviselő: Itt, ez az égeres? 

Gotthár László, polgármester: Ott, ahol most van nekünk a nagy legelőnk, a kertünk, amit 

vettünk, az a ölötti kis szántó. Ott van egy nagy szántó, az égeres alatt még, és ott a sarkánál. 

Laudon Zoltán, képviselő: Ez szántó is? Nem.  

Gotthár László, polgármester: Ez papíron szántó.  

Laudon Zoltán, képviselő: Papíron szántó.  

Gotthár Lászlóné, képviselő: Nagyon sok földje van az önkormányzatnak már.  

Gotthár László, polgármester: Tele vagyunk földekkel. Hát most miért ne vegyünk még? 

Szeptember végi fizetési határidőben egyeztünk meg velük, azt mondták megvárják, addig át 

is írják a nevünkre.  

Laudon Zoltán, képviselő: Az égeres előtti szántót, azt benőtte az izé? 

Gotthár László, polgármester: Megmutatom.  

Laudon Zoltán, képviselő: Az égerest azt tudom, meg van ott előtte egy ilyen sövény vagy 

minek mondják ezt. 

Gotthár László, polgármester: (A Polgármester egy üres lapon skiccet készít a kérdéses 

területről) Na, itt a falu. Itt a mi erdőrészünk. Ez az egész, amit megvásároltunk.  

Laudon Zoltán, képviselő: Igen.  

Gotthár László, polgármester: Konkrétan erről van szó, ez a kis kocka. 

Laudon Zoltán, képviselő: Ja, hogy a föld végében van egy kocka. Igen. Azt hittem, hogy ezt 

nőtte be, mondom, ne hülyéskedj, az elég nagy ám. 

Gotthár László, polgármester: Innen lopott a Káli fát. 

Laudon Zoltán, képviselő: Azt tudom. Igen. Ja és itt van egy kocka.  

Gotthár Lászlóné, képviselő: És van mellette fa is? 

Gotthár László, polgármester: Mondja meg a Zoli. Más nincs, csak fa. Rogyásig van fával, 

tehát a vételár valószínűleg meglesz. 
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Laudon Zoltán, képviselő: Akácos? 

Gotthár László, polgármester: Nem. Égeres. 

Laudon Zoltán, képviselő: Égeres, igen. 

Gotthár László, polgármester: A legelő az meg… 

Laudon Zoltán, képviselő: Az legelő végig, azt tudom. Azt kaszáltam is én még anno. 

Gotthár László, polgármester: Nem legelő ez sem, hanem … 

Laudon Zoltán, képviselő: Benőtte már itt-ott az izé, de ott legelnek az izék még. Van közte a 

Hohmann földje, tudod. Az Endréé, és az Endre földje végében van. 

Gotthár Lászlóné, képviselő: Majd megbeszéljük. 

Gotthár László, polgármester: Itt van az az út befelé, itt az Adorjási határ, és ez az. Itt az út, 

ez a határ és valahogy így, ekkora.  

Laudon Zoltán, képviselő: Hol az országút?  

Gotthár László, polgármester: Itt a legelő, ahova áthajtja őket, és itt van az a kis akácos, azt 

láttad és ez fölött. De csak ennyi. Ez kicsi. 

Laudon Zoltán, képviselő: Az pici, igen.  

Gotthár László, polgármester: De mindegy, akármi, akármekkora, szerintem ezt 

mindenképpen vegyük meg mind a kettőt, csak legyen több. 

Gotthár László, polgármester: Jó, ha nincs egyéb kérdés, hozzászólás. Az összeggel mindenki 

egyetért? Elmondtam az összegeket. De elmondom még egyszer, 020/10 2228 nm, 189.380,-

Ft, és a 076/3, a nagyobb, ez a szántó művelési ágú, 548.420 Ft. Kötelesek is vagyunk leírtani 

róla, ami rajta van természetesen, helyre kell állítani. Ehhez úgyis értünk.  

Gotthár László polgármester a 020/10 és 076/3 hrsz. földterületek megvételével és az 

adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos döntés kérdésében szavazást rendel el.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal (3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) az alábbi 
döntést hozta: 

 

Kórós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2022. számú (VI.14.) határozata 

 

Kórós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kórós, 020/10 és 076/3 hrsz. 

földterületek megvételét és az adásvételi szerződés megkötését elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és a 

további szükséges intézkedések megtételére. 

Kórós, 2022.06.14. 

Határidő: 2022.06.14. 

Felelős: polgármester 

 

4. Egyebek (egyéb felmerülő kérdések, lakossági panaszok és kérdések, maximum 10 perc 

időkeretben) 

Gotthár László, polgármester előadta: 
Következik a negyedik napirendi pont, az egyebek. Kérdezem a képviselő testületet, hogy 
van-e valakinek az egyebekben közérdeket érintő megtárgyalandó kérdése?  

A képviselő-testület részéről egyéb kérdés, felvetés nem volt, ezért a képviselő-testületi 
ülést 15 óra 10 perckor a polgármester berekesztette. 

 
 

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


