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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 28. napján 15.00 
órakor a  Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott soron következő nyílt testületi 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Jobb Gyula polgármester 
  Fejes Balázs alpolgármester  
  Dr. Árva Helga jegyző 

Deák Ibolya, Holl Tamásné, Dr. Menyhárt Ferenc, Oberrecht Tamás, Posch 
János képviselők 
 

Lakosság részéről 4 fő jelent meg.  
 
Jobb Gyula polgármester 
Köszönti a testületi ülés résztvevőit. A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 
létszáma 7 fő, a képviselő testület határozatképes.  

Jobb Gyula polgármester 

Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy Deák Ibolya és Posch János képviselők napirendi 
pont javaslattal, beadvánnyal éltek, mely szerint a Kulcsi Polgárőrség működési célú 
támogatását szeretnék megtárgyalni. A beadvány február 27. napján 18 óra után érkezett, 
ezért, bár a jegyző asszony azt mindenkinek emailben megküldte, lehetséges, hogy el sem 
érkezett mindenkihez. A Kulcs Községi Önkormányzat SZMSZ-e szerint az előző nap 
beérkezett beadványokat nem tudja a képviselő testület tárgyalni addig, amíg az illetékes 
bizottság azt meg nem tárgyalja, és javaslatot nem tesz a képviselő-testület elé. A javaslatot a 
gazdasági bizottságnak nem volt módja megtárgyalni, ezért a napirendi pontként a következő, 
márciusi testületi ülésen fogja azt napirendre tűzni. 

Deák Ibolya képviselő 

Elfogadja az indokolást, de sajnos már többször tapasztalta, hogy a polgármester úr nem tartja 
be az SZMSZ szabályait, hiszen több alkalommal tárgyaltak aznap is beérkezett beadványt. 
Kéri, hogy mindenki tartsa be ezt a szabályt és ne csak neki kelljen betartania. 

 

Jobb Gyula polgármester 

Tájékoztatja a képviselő-testületet a napirendi pontokról. Kéri a képviselőket, hogy a 
napirendi pontokat fogadják el.  

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (II. 28.) határozata 
Kulcs Községi Önkormányzat 2017.II.28-i képviselőtestületi ülésének napirendi 

pontjairól 
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Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja az 
előterjesztésben meghatározott napirendi pontokat. 

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás 
körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelete 
megalkotása 

2. Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 
megalkotása 

3. Beszámoló az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi 
működésérő 

4. Beszámoló az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről 
5. Közművelődési előkészítő szakmai bizottság megalakítása 
6. Kulcs stratégiai ellenőrzési terv 2017. 
7. 2018. évi Gördülő fejlesztési terv előkészítése  
8. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának 

módosítása 
9. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázati felhívás 
10. Kulcs, 4181. hrsz. alatti ingatlan telekmegosztása 
11. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, 

Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottsága beszámolója a   
köztartozásmentes adózói adatbázisban részt vevő képviselőkről  

12. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, 
Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottsága beszámolója az 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának megtételéről    

 
 

1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás 
körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelete 
megalkotása 

 
Jobb Gyula polgármester 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal  FE/02/1198-1/2016. ügyszámú levelében arról értesített, 
hogy Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „az alapellátási területi ellátási 
kötelezettségről” szóló 9/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet   megvizsgálta  és 
javaslattal élt annak módosítására illetve új rendelet alkotására.  A rendeletet  felülvizsgáltuk 
a Kormányhivatal javaslata  alapján és mivel a fenti rendelet felhatalmazó rendelkezése is 
változott, új rendelet kellett alkotnunk. A korábbi rendeletben meghatározott körzethatárok  és 
a feladatellátás módja változatlan formában történik. Ezeknek pontosítása az új rendelet 
alkotása során megtörtént.  Az új rendelet-tervezet a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei 
Szervezete, a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala, a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete, és a Nemzeti 
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Egészségfejlesztési Intézet, valamint az érintett kulcsi védőnői szolgálat, felnőtt és gyermek 
háziorvosa részére véleményezésre megküldésre került. Az érintett szakhatóságok mindegyike 
támogatását nyújtotta a rendelet-tervezet elfogadásához.  
 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III. 01.) önkormányzati 
rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról (a 
rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

2. Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása 
 
Jobb Gyula polgármester  
 
Kulcs Községi Önkormányzata elkészítette a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét. 
Kulcs Községi Önkormányzat teljes költségvetése 441.905 e Ft, melyből maga az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési fő összegét 438 154 e Ft-ban, a Kulcsi Polgármesteri 
Hivatal fő összegét 76 615 e Ft-ban,  a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde költségvetési 
fő összegét 95 587 e Ft-ban javasolja megállapítani. Várja az észrevételeket.   
 
Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetést. Minden hónapban 
beszámolási kötelezettsége van a bizottságnak a testület felé a költségvetés betartásának 
alakulásáról.  
 
Deák Ibolya képviselő 
Tájékoztatást kér, hogy a főszámok miért változtak meg? A civil kerekasztal megbeszélésen a 
civil szervezetek támogatását 3 mFt-tal növelték meg. A költségvetésben kevesebb összeget 
lát, mi ennek az oka? A járdaépítés összege 56 mFt, miért került betervezésre, hiszen elkészült 
a járda? Az idén csatorna beruházást terveztünk, annak megépítése alatt felesleges járdát 
építeni, hiszen a csatorna építésével az tönkremegy. A csatorna beruházás kezdési időpontja 
mikorra várható? 

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 

A civil szervezetek összes támogatása 3 mFt-ra növekedett.  Mivel erről még csak tegnap 
született meg a végleges döntés, ezért a kiküldött példányokat már nem tudtuk visszavenni és 
kicserélni, de természetesen a 3 mFt-ra módosult az összeg.  

Palóczi Tímea gazdasági előadó 

A főösszeg nem változott, mint a bontásban is látszik, a rendelet együtt a teljes önkormányzat  
költségvetését tartalmazza intézményeivel együtt, illetve az önkormányzat, a hivatal és az 
óvoda-bölcsőde költségvetését is külön-külön.  

Jobb Gyula polgármester 
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Ez a járda nem a tavaly elkészült járdáról szól, hanem a az adósságkonszolidációban részt 
nem vett önkormányzatok számára kiírt pályázaton elnyert járda, amely az Óvodától a 
Rácalmási útig tartó járdánk felújítása lesz. Ennek elszámolási határideje 2018. nyara. A 
járdaépítés folytatására csak a csatorna beruházás megvalósulása után kerül sor, de már az 
idei évben is kell vele a költségvetésben számolni. A csatorna beruházás kezdési időpontja 
csúszik, konkrét időpontot nem tud mondani. Ha ebben az évben nem valósul meg a járda 
megépítése, akkor természetesen a jövő évi költségvetésbe fogjuk újra beépíteni mind a 
kiadási, mind a bevételi oldalon.  

A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotja: 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III. 01.) önkormányzati 
rendelete a Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)  
 
 
Jobb Gyula polgármester  
Kulcs Községi Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény 3§ (1), és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 29/A. § (1) 
bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügyletekről határoznunk kell.  
 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
22/2017. (II. 28.) KT. számú  határozata az adósságot keletkeztető ügyletekről 

 
Kulcs Községi Önkormányzat az Áht. 29/A §-ban meghatározott, a Gst. 3. § (1) bekezdés 

szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséget 2017. január 1-jén 
könyveiben nem tart nyilván. Ennek megfelelőn az Áht. 23. § (2) g) pontja szerinti adatot a 

2017. évi költségvetésében nem szerepeltet. 
 

Felelős: a határozat végrehajtásáért: a Polgármester 
Határidő: 2017. február 28. 

 
 

3. Beszámoló az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi működéséről 
  
Jobb Gyula polgármester 
Adony, Kulcs, Iváncsa és Szabadegyháza települések együttműködésével 2013. május 31. 
napjával létrejött az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás. A Társulás benyújtotta a 
2016. évi működéséről szóló beszámolóját, melyet az előterjesztéshez mellékeltünk. 
Véleménye szerint a gyermekvédelem terén a védőháló jól működik. A gyermekek a 
családokban is a figyelem központjában vannak. A szociális hálón azonban nagy lyuk 
található, hiszen  az idősek, egyedül élők, az 50 év felettiek kiesnek a szorosan értelmezett 
családból.  Nagy problémát jelent, hogy a külterületen élők, nehéz anyagi helyzetben élők, 
szociális rászorulók nincsenek a családgondozó, szociális munkások látóterében. Ez az 
ellátórendszer hiányosságát mutatja. Az idei kemény tél rámutatott arra, hogy sok 
rászorulónak tűzifája sincs, ha az önkormányzat nem juttatott volna tüzelőt, bizony fagyhalál 
is előfordulhatott volna. A Kulcsi Polgármesteri Hivatal munkatársa térképszelvényt készít az 
egész településről, melyen feltüntetésre kerül, hogy melyik ingatlanban vannak állandó 
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lakcímmel rendelkezők. A körzeti megbízott is örült ennek. Figyelni lehet és kell egymásra és 
ha bárkinek olyan rászoruló kerül a látóterébe, aki önállóan nem tudja megoldani az ellátását, 
akkor azt jelezze. Az intézményfenntartó társulás vezetője szerint egy fő pszichológust 
szeretnének alkalmazni. Véleménye szerint házi segítségnyújtó szakember alkalmazására 
nagyobb szükség lenne, mint pszichológusra. 
 
 
Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
Az önkormányzat az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás kéréseit mindig 
teljesítette. Biztosította a munkatársak részére a irodai, technikai, humán erőforrás 
szükségleteit, de nagy hiányosságok tapasztalhatók az ellátásban. 
 
Dr. Árva Helga jegyző 
Tapasztalata szerint a szociális hálóban jelenleg a demensek, 50 éven felüliek, egyedülállók, 
idősek nincsenek benne. Ezen változtatni kell, hiszen sajnos már több eset is előfordult  
Kulcson. 
 
Deák Ibolya képviselő 
Több alkalommal tárgyalta már a képviselő testület, hogy a szociális térkép elkészítése fontos 
feladat. Véleménye szerint személyi problémák is nehezítik a feladat ellátását, a Társulás 
alkalmazottjai elmondása szerint a saját gépkocsihasználatot nem fizetik ki a dolgozóknak. 
Kevés dolgozóra sok ellátandó feladat jut, amelyet túlórában tudnak ellátni. Szükség lenne 
még legalább egy fő közalkalmazott alkalmazására, de ha nem jelez a vezető, akkor a 
létszámba  sajnos Kulcs Községi Önkormányzatnak nincs beleszólása. Véleménye szerint 
ősztől nagy problémák lesznek, hiszen az egyik dolgozó nyugdíjba vonul. Ő ismeri a falu 
lakóit, és a problémáikat is. Ha nem helyi lakos tölti be a megüresedett állást, akkor bizony 
plusz fő alkalmazására is szükség lesz. 
 
Jobb Gyula polgármester 
Eddig minden kérést, létszám bővítésre irányuló kérelmet támogatott a testület, ezután is így 
lesz. Véleménye szerint a civilek összefogására is szükség lenne. Össze kell hívni a 
társulásban részt vevő polgármestereket és velük is meg kell beszélni a kulcsi problémát. 
Lehet, hogy más település is szenved a hasonló problémától. Mivel a vezető hozzáállása nem 
megfelelő, ezért nem javasolja elfogadásra a 3. sz. napi rendi pontot. 
 
Többen egyetértésüket fejezték ki. 
 
Dr. Árva Helga jegyző 
Jelzi, hogy most nem a házi segítségnyújtás, illetve gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló 
beszámolót tárgyalja a testület, hanem magának az Adonyi Szociális Intézményfenntartó 
Társulás 2016 évi működéséről szóló beszámolót, ezért kéri, hogy ezt vegye figyelembe a 
testület. A házi segítségnyújtás, illetve gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló beszámolót 
áprilisban fogja a testület tárgyalni, ezeket a problémákat ott kellene megtárgyalni.  
 
Dr. Menyhárt Ferenc képviselő 
A Társulás működésével szorosan összefügg az alkalmazottjai működése is, ezért nem lehet 
azt kijelenteni, hogy maga a Társulás jól működik, csak az alkalmazottjai munkája csapnivaló. 
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A képviselő testület 6 igen, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (II. 28.) határozata az 
Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi működéséről szóló 

beszámolójáról 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló az Adonyi 
Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi működéséről” tárgyú előterjesztést, és 
úgy döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 93. § (14) bekezdése alapján az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. 
évi működéséről szóló beszámolóját megismerte és azt nem fogadja el. 

 
Felelős:  Jobb Gyula polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

 
4. Beszámoló az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről  

 
Jobb Gyula polgármester 
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2016. évben végzett 
tevékenységéről a tájékoztatást megkaptuk. Tájékoztatja a képviselőket, hogy jelezte az 
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás legutóbbi ülésén, hogy a társulásnak már régen meg 
kellett volna szűnnie, nem éri, hogy ez még miért nem történt meg. 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (II. 28.) határozata az 

az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóról 

 
Kulcs Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján az Adonyi Többcélú 
Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte és elfogadta. 

 
Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal  
 

5. Közművelődési előkészítő szakmai bizottság megalakítása 
 
 
Jobb Gyula polgármester 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdetett a Kulcsi Művelődés Ház és Könyvtár 
igazgató beosztás ellátására. A képviselő testületi döntés előtt a pályázókat legalább 
háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg. E bizottság egyik tagjának közművelődési szakértőnek kell lennie. A 
közművelődési szakértői felhívásunk közzététele után Kiss Dorottya közművelődési szakértő 
árajánlata volt a legkedvezőbb.  
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A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (II. 28.) határozata a 
Közművelődési előkészítő szakmai bizottság megalakításáról 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „közművelődési előkészítő 
szakmai bizottság létrehozása” tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint döntött, a bizottság 

tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
 

• Kiss Dorottya közművelődési szakértő 
• Fejes Balázs alpolgármester 

• Dr. Menyhárt Ferenc képviselő 
• Rendné Pocsai Izabella Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményvezető 
• Holl Tamásné Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde szakmai vezető, képviselő 

 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

6. Kulcs stratégiai ellenőrzési terv 2017. 
 
 
Jobb Gyula polgármester 
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 
70/2011.(XII.31.) Kormányrendelet) 30. § alapján Kulcs Községi Önkormányzat, valamint az 
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó 
stratégiai terve meghatározásra került. A Bkr. tavaly októberi és idén januári változásai 
indokolttá tették a stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálatát. A Vincent Auditor Kft. 
elkészítette a felülvizsgált stratégiai ellenőrzési tervet, melyet a Képviselő-testületnek el kell 
fogadnia.  
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (II. 28.) határozata 
Kulcs  2017. évi stratégiai ellenőrzési tervéről  

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcs stratégiai ellenőrzési 

terv 2017.” tárgyú előterjesztést és úgy döntött, hogy Kulcs stratégiai ellenőrzési tervét a 
2017. évre vonatkozóan a melléklet szerint elfogadja. 

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 
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7. 2018. évi Gördülő fejlesztési terv előkészítése  
 
Jobb Gyula polgármester 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 11.§-a rendelkezik arról, hogy „a víziközmű-
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 
éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek 
részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A Vksztv. módosítása a 
gördülő fejlesztési terv beruházási terv részének elkészítését az ellátásért felelős 
önkormányzathoz, a felújítási és pótlási terv részének elkészítését pedig a szolgáltatóhoz 
rendelte. A DRV. Zrt. felkérte az Önkormányzatot, hogy az operatív évre tervezett, 
víziközműveket érintő beruházásokról tegyen javaslatot.  A DRV. Zrt. az  Önkormányzat 
felhatalmazása alapján vállalja az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek beruházási 
tervének elkészítését, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő 
benyújtását és a kapcsolódó ügymenet lefolytatását. A gördülékeny és egységes ügyintézés 
érdekében kérik a DRV Zrt. meghatalmazását. 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatott hozza: 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (II. 28.) határozata a 
2018. évi Gördülő fejlesztési terv előkészítéséről 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi Gördülő 

fejlesztési terv előkészítése tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött: 
 

Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-34209-1-001-01-12 MEKH 
kóddal rendelkező DRV_V_416 Kulcs vízmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő 

fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t 
hatalmazza meg. 

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

8. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosítása 

Jobb Gyula polgármester 

A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde azzal, a kérelemmel fordult az 
Önkormányzat Képviselő-testülete felé, hogy az intézmény Pedagógiai programjának 
módosítását az fogadja el. Kérelme mellékleteként benyújtotta a Pedagógiai Program 
módosított változatát, illetve a nevelőtestületi értekezletről, valamint a szülői szervezet 
üléséről készült jegyzőkönyv másolatát, melyben az érintett szervek elfogadják a program 
módosító javaslatot. 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2017. (II. 28.) határozata a 
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosításáról 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcsi Százholdas Pagony 

Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosítása” tárgyú előterjesztést, és úgy 
döntött, hogy a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának 

módosítását a jegyzőkönyv melléletében foglaltak szerint elfogadja. 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
9. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázati felhívás 

 
Fejes Balázs alpolgármester 
Kulcs Községi Önkormányzat konzorcium keretében kíván az „EFOP-1.5.2-16 azonosító 
számú, HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN” 
című pályázaton indulni, melynek konzorcium-vezetője lesz. A konzorciumban részt vevő 
Önkormányzatok: Kulcs, Iváncsa, Besnyő, Kisapostag, és Beloiannisz. A pályázati támogatási 
igény: 250 millió Ft, melyet a konzorciumban részt vevő önkormányzatok elsősorban 
lakosság-arányosan fognak igénybe venni. A pályázat nem igényel önerőt. A pályázat 
részletes ismertetése az előterjesztésben szerepelt.  
Deák Ibolya képviselő 
Kulcsra nézve milyen előnyökkel jár az elnyert pályázat, mi fog megvalósulni, mit takar és mi 
lesz a feladat. 
 
Fejes Balázs alpolgármester 
A pályázati kiírás szerint az elnyert támogatást rendezvények megtartására, a hátrányos 
helyzetű emberek felzárkóztatására és a munka világába visszavezetésére lehet majd 
elsősorban felhasználni, ez az egyik legfontosabb cél. Hátrányos helyzeten itt gondolunk a 
fiatalok,  gyes-en, gyed-en lévő kismamák, az ötven feletti személyek munkába történő 
visszavezetésére. A helyi vállalkozókat is be kell vonni a programba. Március 1.-től lehet 
benyújtani a pályázatot, a végső beadási határidőnek mi a március 9.  napját céloztuk meg, 
mert várhatóan hamar el fog fogyni a pályázati keret. Már most látszik, hogy hiánypótlásra 
fog sor kerülni, mert a megvalósítható tanulmány még nem készült el.  
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017. (II.28.) határozata az 
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázati felhívásról 
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben című pályázati felhívás” tárgyú előterjesztést, és 
úgy döntött, hogy indulni kíván az „EFOP-1.5.2-16 azonosító számú, HUMÁN 

SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN” című pályázaton, és a 
támogatási kérelemben szereplő szakmai-műszaki tartalom szerint a programot megvalósítja. 

 
A pályázati támogatási igény: 250 millió Ft, melyet a konzorciumban részt vevő 

önkormányzatok elsősorban lakosság-arányosan fognak igénybe venni. 
A pályázat nem igényel önerőt. 

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal 
kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Jobb Gyula  polgármester 

 
 

10. Kulcs, 4181. hrsz. alatti ingatlan telekmegosztása 
 
Jobb Gyula polgármester 
 
Kulcs Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, Kulcs, Rákóczi utca 4181. hrsz. alatti,  
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanunk megosztása felvettük a kapcsolatot 
Vincellér János földmérővel, aki a telekmegosztás változási vázrajzát elkészítette. A 
megosztás földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges az Önkormányzat 
Képviselő-testületének egyetértő határozata is. 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (II.28.) határozata a 
Kulcs, 4181. hrsz. alatti ingatlan telekmegosztásáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcs, 4181. hrsz. alatti 
ingatlan telekmegosztása” tárgyú előterjesztést, és 

úgy döntött, hogy Kulcs Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, Kulcs, Rákóczi utca 
4181. hrsz. alatti,  kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan megosztásával a mellékelt 
változási vázrajzban foglaltak szerint egyetért, és kéri a megosztás ingatlan nyilvántartásban 

történő átvezetését. 
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az ingatlan telek-megosztással 

kapcsolatos teendőinek lebonyolítására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Jobb Gyula  polgármester 
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11. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, 

Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottsága beszámolója a   
köztartozásmentes adózói adatbázisban részt vevő képviselőkről  

 
Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rögzíti, hogy az 
önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni 
felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói 
adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme 
benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni 
az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az 
adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az 
adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről 
írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 2017. februárjában a 2014. október 
12-én megválasztott  képviselők töltik be tisztségüket, személyükben változás nem történt, így 
új képviselőnek nem kellett az adatbázisba való felvételre irányuló kérelmet benyújtani. Kulcs 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja szerepel a KOMA 
adatbázisában. 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (II.28.) határozata  
a köztartozásmentes adózói adatbázisban részt vevő képviselőkről 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  „Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, 

Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottsága beszámolója a   köztartozásmentes adózói 
adatbázisban részt vevő képviselőkről” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális 
Bizottsága Köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplő képviselőkről készített 

beszámolóját  elfogadja.  
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi tagja a Köztartozásmentes 
adózói adatbázisban szerepel.  

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 
12. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, 

Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottsága beszámolója az 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának megtételéről    
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Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 39. §-a rögzíti, hogy az önkormányzati 
képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc 
napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját 
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet 
szerinti vagyonnyilatkozatát. A Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, 
Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság a vagyonnyilatkozatokat felülvizsgálta, és 
megállapította, hogy Kulcs Községi Önkormányzat valamennyi képviselője a jogszabályban 
megállapított határidőn belül vagyonnyilatkozatát 2017. évben megtette.   
 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (II.28.) határozata  
a képviselők vagyonnyilatkozatának megtételéről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  „Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, 

Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottsága beszámolója az önkormányzati képviselők 
vagyonnyilatkozatának megtételéről   ” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális 
Bizottsága beszámolóját az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának megtételéről 

elfogadja.  
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi tagja a vagyonnyilatkozatát 
2017. évben a jogszabályban megállapított határidőn belül megtette. 

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
Posch János képviselő 
Kérdést intéz a polgármester úrhoz: az ipari terület másik oldalán, a leendő vállalkozó meg 
tudja-e valósítani a tervét, a HÉSZ szabályzata szerint beépíthető-e a terület? 
 
Jobb Gyula polgármester 
Sajnálattal közli, hogy hiába folytatott tárgyalásokat, a termőföldek védelméről szóló 
jogszabály miatt az iparterület területe nem bővíthető. Termőföldet nem lehet iparterületté 
minősíteni. A vállalkozónak 20 Ha egybefüggő területre volna szükséges. Sajnos hasonló 
problémákkal küzd Dunaújváros önkormányzata is. Rácalmás önkormányzata időben döntött 
és nagy területű iparterülettel rendelkezik. Az elmúlt évben a HÉSZ módosításakor egyik 
feladatként pont ennek a területnek a bővítése lett volna a cél, de a megyei főépítész ezt 
elutasította azzal az indokkal, hogy jelenleg is csupán a meglévő iparterületünk 12 %-a van 
hasznosítva, ezért nem javasolt további területek kivonása a mezőgazdasági használatból. A 
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meglévő, szerzett jogokat nem vehetjük el, azok a területek nem eladók, így sajnos a HÉSZ 
módosítása hiába lenne fontos, mégsem valósulhat meg.  
 
Posch János képviselő 
Köszöni a kielégítő választ. Az elkészült járda építésével kapcsolatosan az a kérdése, hogy 
kinek a feladata a  sporttelepen ledepózott föld elszállítása? 
 
Jobb Gyula polgármester 
Az önkormányzat fogja azt később hasznosítani, a külterületi utak feltöltésére, a későbbi 
beruházások során tudjuk felhasználni. A kőre pedig a Hajóállomás mellett a Duna partján 
lesz szükség. 
 
Posch János képviselő 
Igaz-e a hír, amit a faluban terjesztenek, hogy a polgármester felmondott a jegyzőnek? Van-e 
jelenleg a településnek jegyzője? 
 
Jobb Gyula polgármester 
Sajnos néha előfordul, hogy egy munkáltató kiborul és felelőtlen kijelentést tesz, hozhat 
hirtelen egy rossz döntést. Ez is az volt, de ez nem aktuális téma, nem mondott fel a 
jegyzőnek. A jegyzővel átbeszélte a feladatokat, a polgármesteri hivatal átszervezése 
folyamatban van. Lesznek változások, az egyik terv az, hogy az ügyfélbarát hivatal kialakítása 
céljából a vezetés az emeletre költözik és az ügyintézők foglalnak helyet a földszinten, így a 
lakosság, az ügyfelek könnyebben elérhetik őket. Szemléletváltásra van szükség, a jegyző 
ennek a változásnak az egyik végrehajtója.  
 
Deák Ibolya képviselő 
Ismét sérelmezi, hogy információ-hiány van. 5 képviselő szinte mindenről tud, pld. azt, hogy 
településőr foglalkoztatására került sor január 1-jétől. 2 képviselőt azonban semmilyen 
információval nem látnak el. A keddenként tartandó un. vezetői értekezleten döntenek nagyon 
fontos dolgokról. Sajnos ők ketten semmiféle tájékoztatást nem kapnak arról, hogy ott milyen 
fontos döntések születnek. A közmeghallgatáson elhangzott, hogy 32 feladatot határozott meg 
az önkormányzat. Erről ő és képviselőtársa a mai napig nem kapott tájékoztatást. Ismét kéri a 
polgármestert, hogy a testületi üléseken a napirendi pontok megtárgyalása előtt az előző 
hónapban történtekről tartson részletes beszámolót. A csatorna beruházásról milyen 
információval rendelkezik a polgármester, mert a lakosságot jelenleg ez a kérdés 
foglalkoztatja leginkább. 
 
Jobb Gyula polgármester 
A 32 feladatot ugyan tárgyalták, de még nem készült el teljesen a munka, még csak a 
tervezeten dolgoznak, ha az készen van, akkor minden képviselő meg fogja kapni 
természetesen.  A pályázatok elkészítése sok időt vesz igénybe, ezért most a feladatok 
elosztásában késésben van. Minden képviselő munkájára szükség van.  A csatorna beruházás 
csúszik, pontos időpontot nem tud mondani. 
 
Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
Örömmel tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Limes út – Mária út kiépítése hamarosan 
megkezdődik. Fontos turisztikai út lesz, sok pénzt költenek majd erre kormányzati forrásból,  
pályázati pénzből. 
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Posch János képviselő 
Kérdezi a polgármestertől, hogy a civil pályázati kiíráson lesz-e változás, mert a tavalyi évben 
nem sok civil szervezet élt a pályázati lehetőséggel, annak bonyolultsága miatt. A környező 
településeken nem ilyen szigorú a pályázati rendszer. 

Fejes Balázs polgármester 
Pozitív változás lesz a pályázati rendszerben. A tavalyi pályázati feltételeket átdolgozták, így 
egyszerűbb, konstruktívabb lesz. Ezután is előnyben lesznek azok, akik konzorciumban 
fognak együtt dolgozni. A múlt héten tartott civil kerekasztal-megbeszélésen majdnem 
minden szervezet képviseltette magát, és úgy tűnt, hogy idén majd mindegyik szervezet 
szeretne indulni a pályázati kiíráson. A civil szervezetek tudomásul vették, hogy csak 
működési célra nem szeretne az önkormányzat támogatást nyújtani, hanem a támogatásért 
közös munkát, közösség formálást is elvár. Szeretné, ha minél több civil szervezet élne a 
pályázati lehetőséggel. 

Posch János képviselő 
Véleménye szerint a Kulcsi Polgárőr Egyesületet pályáztatás nélkül működési célú 
felhasználás támogatásban kellene részesíteni. Fontos feladatot látnak el a közbiztonság 
fenntartásában, az idős emberek megsegítésében. Az Adonyi Rendőrörsöt minden évben 
támogatásban részesíti az önkormányzat pályázati támogatás nélkül is, ezt javasolná a 
Polgárőr szervezetre is, hiszen az ő feladatuk is a közbiztonság megteremtése. Szerinte inkább 
a saját civil szervezet támogatását kellene előnyben részesíteni. Az egyesület tagjai 
szabadidejüket feláldozva, önzetlenül a közbiztonság megteremtésén munkálkodnak. 
Személyes ellentétek miatt nem szabad civil szervezettől támogatást megvonni. Egy 
gépjárművel rendelkeznek már csak, annak is a fenntartásda, javíttatás meghaladja az 
erejüket. Ők nem tudnak, nem is akarnak rendezvényeket szervezni, ők csak a rendezvények 
biztosítását tudják elvállalni. 

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
Szemléletbeli problémája van a Polgárőr Egyesület tagjainak. Nem tisztelik az önkormányzat 
vezetőit, és nem akarják az önkormányzati rendezvényeket felügyelni. Nem csinálnak semmit. 
Az önkormányzat rendelkezik rendezvény naptárral, a polgárőrök nyugodtan előre 
megszervezhetnék azok biztosítását. Számlát nyújthatnának be, máris bevételként, őrzés-
védelemre el tudnák számolni a költségeiket.  A kulcsi vállalkozóktól is kérhetnének 
támogatást. Nem tesznek meg mindent a zavartalan működésük érdekében. Ők is egy magán 
kezdeményezésen alakuló civil szervezet, amelynek saját magának kell megteremtenie a 
fenntartása költségeit, nem alanyi jogon fog az járni nekik sem. 

Posch János képviselő 
Nem ért egyet az előtte felszólalóval. Véleménye szerint tavaly is inkább segíteni kellett volna 
a pályázati adatlap kitöltésében, és akkor nem lett volna feszültség. 

Deák Ibolya képviselő 
Nagy hanggal, személyeskedéssel nem lehet közös nevezőre jutni. A képviselő testület egyes 
tagjai is negatívan álltak a polgárőrséghez. Le akarták váltani a vezetőjüket, ezért nagy 
ellenállásban ütköztek. Kíváncsi lenne, ha új polgárőrség alakulna, hányan áldoznák fel 
önzetlenül a szabadidőjüket. 



Oberrecht Tamás képviselő 
A mai kor követelménye, hogy egy civil szervezet vezetője egy pályázatot meg tudjon írni, 
illetve mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a működési kiadásait meg tudja teremteni. 
Ha erre nem képes, és nem kér segítséget sem, akkor lehet, hogy  nem alkalmas vezetőnek. 

Jobb Gyula polgármester 
Van még egy napirendi pont, amely miatt kéri a testületet a zárt ülés elrendelésére. 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017. (II.28.) határozata 
zárt ülés elrendeléséről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülést rendel el. 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
Határidő:  azonnal 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a soron következő nyílt testületi ülést 
berekesztette. 

Kmf. 

Jobb Gyula s.k. Dr. Árva Helga s.k. 
polgármester  jegyző 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

Holl Tamásné s.k. 
képviselő 
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Mellékletek:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.1.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (III.1.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg2ed1dr0eo1dt8ee9em0cj1by4bx1cd0bw7bz0cc7p
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg6ed9dr8eo9dt2ee1em6cj7by6bx5cd2bw1ca4by3m

