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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 29. napján 16.00 
órakor a  Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott soron következő nyílt testületi 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Fejes Balázs alpolgármester  
  Dr. Árva Helga jegyző 

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

 
Igazoltan távol: Jobb Gyula polgármester 
 
 
Lakosság részéről 8 fő jelent meg.  
 
Fejes Balázs alpolgármester 
Köszönti a testületi ülés résztvevőit. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Jobb Gyula 
polgármester igazoltan van távol a testületi ülésről. Az  alpolgármester megállapítja, hogy a 
képviselő-testület létszáma 6 fő, a képviselő testület határozatképes.  

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

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2017. (III. 29.) határozata 
Kulcs Községi Önkormányzat 2017. március 29-i képviselőtestületi ülésének napirendi 

pontjairól 
 

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

 
Felelős: Fejes Balázs alpolgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

1. Kulcs Községi Önkormányzat felhívása a civil szervezetek és helyi közösségek 
számára, a helyi kezdeményezések, kutatások, közösségi programok megvalósítása 
érdekében. 

2. Vis maior pályázat benyújtása EBR 346878. igénylés azonosító számmal a Magyar 
Köztársasághoz a 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet alapján a Kulcs, Virághegy 
településrészen a kialakult belvíz elleni védekezési feladatok elvégzésére. 

3. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe 
tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról 

4. Jegyzői beszámoló a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
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5. 2017. évi közbeszerzési terv  
6. Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzététele 
7. Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése 
8. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése és a tagok közötti 

elszámolás 
9. Közművelődési szakértői vélemény tárgyalása a beérkezett Kulcsi Művelődési Ház 

és Könyvtár igazgatói pályázatokról 
10. Képviselői indítvány a Kulcsi Polgárőr Egyesület működési támogatására 
11. Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület kérelme település név használatra és 

székhely biztosítására 
12. Egyebek 

 
 
1.  Kulcs Községi Önkormányzat felhívása a civil szervezetek és helyi közösségek számára, a helyi 
kezdeményezések, kutatások, közösségi programok megvalósítása érdekében. 

Fejes Balázs alpolgármester 

Kulcs Községi Önkormányzat felhívással él a civil szervezetek és helyi közösségek számára, a 
helyi kezdeményezések, kutatások, közösségi programok megvalósítása érdekében, Kulcs 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásáról szóló 18/2012. 
(V. 24.)  önkormányzati rendelete alapján. A felhívás célja az összetartó és szolidáris helyi 
települési közösségek megerősítése és/vagy kialakítása, a folyamatban résztvevő egyének, 
szervezetek közötti együttműködés és partnerség fejlesztése, a helyi lakosok életét befolyásoló, 
a helyi kezdeményezések és a társadalmi integrációt szolgáló programok támogatása, a 
közösségi ügyekben való állampolgári, civil részvétel erősítése, a helyi értékek kutatása, 
feltárása, publikálása. Jelen kiírás konkrét célja támogatási kérelem útján kiválasztani azokat a 
szervezeteket, amelyek szabályszerűen, hatékonyan képesek ellátni az adott támogatási 
kérelemi célt. Az adott intézkedés keretében kizárólag Kulcs Község közigazgatási területén 
megvalósuló projektek megvalósítására van lehetőség.  

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 

A bizottság véleménye egybeesik az előterjesztéssel. Szakszerűbbé, könnyebbé kell tenni a 
pályázati kiírást. A konzorciumi együttműködés logikáját átvizsgálva működni kell a 
módosított pályázati kiírásnak. Az lenne a cél, hogy a civil szervezetek társuljanak össze egy-
egy program megvalósítására és közösen éljenek a pályázati lehetőséggel. 

Deák Ibolya képviselő  

A polgármester úr tartott un. civil kerekasztal megbeszélést. Szép számmal jelentek meg a civil 
szervezetek vezetői, tagjai. Írásos megállapodást is kellett volna kötni, mert sajnos mást 
tartalmaz az új pályázati kiírás, mint amiben akkor megállapodtak. Menyhárt úr 
„Szabályszerűek, hatékonyak” jelzőjét átgondolva véleménye szerint kizárásra kerül sok olyan 
civil szervezet, amely sok rendezvényen vesz részt, előadásokat tart, de nincsenek bejegyezve 
a cégnyilvántartásba. Ilyen pld. a Nyugdíjas Egyesület is, amely ugyan éppen megszűnését 
intézi, mégis tagjai vagy volt tagjai aktív résztvevői a közösségi életnek.  „Egyéb egyesület” – 
ilyen nincs a településen. Véleménye szerint klubokat is kellene támogatásban részesíteni és 
nem kizárni őket a pályázati lehetőségekből. Több civil szervezet összefogását méltánytalannak 
tartja, mert léteznek olyan civil szervezetek, akik nem tudnak vagy nem akarnak másokkal 
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együttműködési megállapodást kötni. Nyomatékosan kijelenti, hogy nem tudja elfogadni, hogy 
egyes civil szervezetek kizárásra kerüljenek a pályázati lehetőségből a kiírás feltételei miatt. 

Fejes Balázs alpolgármester 

Nem ért egyet az előző felszólalóval. Véleménye szerint pld. a Nyugdíjas Egyesület is részesül 
támogatásban, mert ingyen használják az önkormányzat infrastruktúráját, a terembérletet sem 
kell nekik fizetni, és bármilyen rendezvényt tartanak, az önkormányzat mindig aktívan 
támogatja azt. Ha a civil szervezetek vezetői megkereséssel élnek, akkor lehet módosítani a 
pályázati kiíráson. Pld. konzorciumi tagként részesülhetnek támogatásban. Jelzi, hogy a 
módosított felhívásban lehetőség van az említett szervezeteknek is, sőt magánszemélyeknek is 
bizonyos feltételek mellett pályázniuk. 

 

A képviselő testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (III.29.)  határozata a 
civil szervezetek és helyi közösségek számára, a helyi kezdeményezések, kutatások, 

közösségi programok megvalósítása érdekében történő felhívásról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcs Községi 
Önkormányzat felhívása a civil szervezetek és helyi közösségek számára, a helyi 

kezdeményezések, kutatások, közösségi programok megvalósítása érdekében” tárgyú 
előterjesztést, és úgy döntött, hogy  

meghirdeti 2017. évre pályázati felhívását a civil szervezetek és helyi közösségek számára, a 
helyi kezdeményezések, kutatások, közösségi programok megvalósítása érdekében. 

A civil szervezetek által mindösszesen elnyerhető támogatás: 3.000.000 Ft. 
A civil szervezetek támogatásának fedezete Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások  előirányzata. 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: folyamatos, a pályázati felhívásban foglaltak szerint. 

 

2. Vis maior pályázat benyújtása EBR 346878 igénylés azonosító számmal a Magyar 
Köztársasághoz a 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet alapján a Kulcs, Virághegy 
településrészen a kialakult belvíz elleni védekezési feladatok elvégzésére  

Fejes Balázs alpolgármester 

Kulcs község Virághegyi részén belvíz alakult ki. A polgármester képviseletében az 
alpolgármester 2017. március 23. napján  elrendelte a II. fokú helyi vízkár védekezési 
készültséget. A belvízvédelmi készültség során a Família út – Rácalmási út kereszteződésében 
felgyülemlett belvíz Kossuth Lajos – Dózsa György utcai árokba történő szivattyúzással oldjuk 
meg a problémát, így a víz véglegesen távozik a Duna medrébe. A vis maior pályázat a Magyar 
Államkincstár részére benyújtásra került. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az előző évek 
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gyakorlatától eltérően a vízelvezetés másképp lett megoldva. Nem a 6-os út melletti árokba 
került elhelyezésre a belvíz, hanem a Kossuth Lajos utca Sőtér sétány kereszteződésében 
átfúrásra került az út. Cső került lefektetésre és a vízelvezető árokba vezetik be a vizet. A 
vízelvezető árkok jó állapota lehetővé tette, hogy a talajvíz azon keresztül kerüljön a Dunába 
levezetésre. Online lakossági felhívás került közzétételre, hogy figyeljék a lakosok az árkot, 
hogy abba semmiféle szemetet, fanyesedéket ne helyezzenek el, nehogy dugulásra kerüljön sor. 
4-6 cm-es csökkenés tapasztalható, de sajnos megnyílnak az erek és a víz újra termelődik. 

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 

A táblázatban ez is szerepel, amely a jegyző beszámolóját tartalmazza. Az új technológiának 
köszönhetően, gyorsabb, hatékonyabb lett a belvíz elvezetése. Az árokrendszer teherbírását 
vizsgálni kell, magántulajdonban lévő ingatlanokban eddig semmiféle kár nem keletkezett. 
 
Oberrecht Tamás képviselő 
Látható, hogy a talajvíz újra termelődik.  A gravitáció miatt a Dunába folyik az új 
technológiával a belvíz. Azon a területen nem újkeletű a belvíz probléma, több évtizede minden 
évben tó alakul ki. Reméli, hogy ez az új megoldás hatékonyabb lesz, támogatja a pályázaton 
való indulást. 
 
Fejes Balázs alpolgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a  zöldek megjelentek a kacsák, szárcsák, vízityúkok, békák 
védelmében.  
 
Deák Ibolya képviselő  
A belvíz elvezetése csak tűzoltó munka. A természetes élőhely kialakítása lenne a megoldás 
hosszú távon. Ebben kellene gondolkodniuk közösen.  Az is egy megoldás lenne, ha a 
tulajdonostól megvásárolnák a területet és szakember segítségének igénybe vételével, egy 
ökológiai élőhely kialakítására kerülne sor. 
 
Fejes Balázs alpolgármester 
Több szakértő egybehangzó véleménye, hogy a benyújtott TOP-os pályázat megoldásával meg 
fog szűnni a belvíz. Ha a pályázaton elnyert összegből a belvíz védelmi rendszer kialakításra 
kerül, az lesz a végleges megoldás az évek óta tartó problémák megoldására.  
 
Posch János képviselő 
Már a tavalyi évben is ezt a módszert javasolta a vízelvezetés szempontjából. Örül, hogy az 
idén ez valósult meg. 
 
A képviselő testült 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (III.29.)  határozata a II. 

fokú helyi vízjkár védekezési készültség miatt benyújtandó vis maior támogatásról 
Kulcs, Virághegy település részen 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior pályázatot nyújt be EBR 346878. 
igénylés azonosító számmal a Magyar Köztársasághoz a 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet 
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alapján a Kulcs, Virághegy településrészen a kialakult belvíz elleni védekezési feladatok 
elvégzésére. 

A pályázaton igényelt támogatási összeg: 5.000.000 Ft 

A pályázaton elnyerhető támogatás összege: 4.500.000  Ft (90 %), 

Kulcs Községi Önkormányzat által vállalt önerő összege: 500.000  Ft (10 %) 

A védekezési munkálatok megkezdésének időpontja: 2017. 03. 23.  

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  nyilatkozik, hogy  

• az érintett ingatlanokon biztosítási szerződéssel nem rendelkezik,  kárkifizetést nem 
igényelt;  

• az érintett ingatlanok az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti  
településüzemeltetéssel kapcsolatos kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja 

és más, a tulajdonában lévő ingatlannal ezt a feladatát nem tudja ellátni; 
• a közterületre értékkövető biztosítást nem tud kötni biztosító társasággal;  

• vállalja a károsodott ingatlanainak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira történő helyreállítását; 

• saját erejéből sem részben, sem egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem 
tudja megoldani; 

• Kulcs Községi Önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt. 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó 
szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról 

Fejes Balázs alpolgármester 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló rendelete 
kimondja, hogy a polgármester a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó 
szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról minden testületi ülésen beszámol 
a Képviselő-testületnek. A fenti rendelkezés alapján beszámol a 2016. december – 2017. 
február   hónapban elbírált települési támogatásokról.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2017. (III.29.) határozata 
a polgármester beszámolójáról  a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó 

szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról 
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  „A polgármester 
beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és 

természetbeni ellátások megállapításáról” tárgyú előterjesztést, és a polgármester 
beszámolóját elfogadta. 

Felelős: Jobb Gyula  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.  Jegyzői beszámoló a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 

Dr. Árva Helga jegyző 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  törvény 81. §-ának rendelkezései szerint a jegyző 
évente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal működéséről, 
tevékenységéről. A beszámoló a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
elkészült,  kéri a Képviselő-testületet annak elfogadására.  

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 

A bizottság megtárgyalta a napi rendi pontot. Nem tartja rossznak a beszámolót, inkább 
esszének titulálja. A Temető-ügyben az idén változás történt, telekalakítás van folyamatban az 
egyház és az önkormányzati rész szétválasztása érdekében. Felosztásra kerül külön az 
önkormányzati és külön az egyház temető-rész. Oberrecht Tamás képviselő kapta meg 
feladatként a koordináció lebonyolítását. Véleménye szerint a jövőben az együttműködést 
szabályozni kell, és az egyháznak kell a bérleti díj felhasználásából rendben tartania az ő 
temető-részét. Erről is tárgyalni kell az egyház képviselőjével. Püspöki jóváhagyásra lesz 
szükség, ha a püspök jóváhagyja a szerződést, akkor már felgyorsulhatnak az események. Az 
egyháznál a központi vagyonkezelő a püspök, vele kell felvenni a kapcsolatot. A beszámoló 
tartalmazza a benyújtott  pályázatokat is. Lehet látni, 10 pályázat került benyújtásra, amelyek 
elkészítése is óriási munka volt. 8 pályázatban döntés még nem született, várja az önkormányzat 
a pozitív elbírálásokat. A honlap megfelelően működik, a hivatal részéről kötelező adatok 
felkerülnek, sajnos azonban az önkormányzatot érintő belső kommunikáció nem működik 
megfelelően. Hiányolja, hogy a lakossági felvetések kontrollja, pld. panaszkezelés nem került 
a beszámolóban említésre, erről táblázat sem készült. Kíváncsi lenne rá, hogy hány lakosnak 
van panasza és ennek a panaszkezelésnek mi a megoldása. Hiányolja, hogy a lakosok nem 
tesznek bejelentést az önkormányzati munkára, hogy ennek alapján tudnának a hivatali 
dolgozók és a képviselők is jobban megfelelni a lakossági igényeknek. Az adóbehajtásnál az új 
kolleganő felvétele hatékonynak és sikeresnek mondható. Az adóbefizetés miatt több sértődés 
volt, de az adót mindenkinek fizetni kell. Pozitív változás tapasztalható. Az önkormányzatnak 
tartozása nincs, a gazdálkodás biztonságos és kiegyensúlyozott.  

 
Deák Ibolya képviselő 
Hiányolja, hogy ügyfélfogadási időben a félkör ívben az ablak nincs felhúzva. Ezáltal 
ügyfélbarátibb lenne az ügyfelek fogadása. A szépkorúak köszöntésénél sajnos 1 fő kimaradt, 
nem tudták elérni az idős férfit. Ilyen hosszú esszét, - amelynek dr. Menyhárt Ferenc titulálta a 
beszámolót -, összeállítani nem egyszerű feladat, szép, alapos, pontos munkának tartja. 
Véleménye szerint Fejér megye legjobb jegyzője vezeti a polgármesteri hivatalt, ezt ki kell 
mondani minden képviselőnek.  A hivatali apparátus stabil, képzett, munkáját jól végző 
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köztisztviselőkből áll. 10 pályázat elkészítése, benyújtása embert próbáló feladat a napi munka 
elvégzése mellett. Miért kell nekünk új jegyző? A faluban az a szóbeszéd járja, hogy a régi 
jegyzőt szeretnék visszahozni a hivatal élére. Miért kell nekünk új jegyző, hiszen a 
polgármester, az önkormányzat munkájának sarkalatos pontja a jegyző személye. Legyen 
valahova végre leírva, hogy az önkormányzat, polgármester nem kíván új jegyzőt alkalmazni 
és ez csak szóbeszéd ennek az ellenkezője. Maximálisan elfogadható, jó munkát végez a jegyző 
és a csapata. Javasolja, hogy jegyzőkönyvi dicséretben részesüljön a jegyző és a hivatala. 
 
Fejes Balázs alpolgármester 
Hivatalos fórumon soha nem hangzott el, hogy a jegyző személyében változás történne, a 
jegyző leváltására sor kerülne. A múlt havi testületi ülésen a polgármester úr már cáfolta az 
ilyen hangú pletykákat. A Hivatal átszervezését tervezi a testület, de ez nem jár a jegyző 
személyének a változásával, a közeljövőben közigazgatási-polgármesteri hivatali reform kerül 
megvalósításra, amely várhatóan egyedülálló lesz az országban.  A lakosági pletykák 
megszüntetése érdekében az áprilisi Kulcsi Krónikában cikket jelentetnek meg arról, hogy az 
önkormányzatnak nincs szándékában megválni a jegyzőjétől. 
 
Deák Ibolya képviselő 
Kéri, hogy a  jegyzőkönyvi dicséret kerüljön bele a határozatba. 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2017. (III.29.) határozata   
 „Jegyzői beszámoló a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről” 

tárgyában 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a „Jegyzői beszámoló a 

Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztést, és a 
beszámolót elfogadta. 

A Képviselő-testület a 2016. évi eredményes munkavégzés elismeréseképpen testületi 
dicséretben részesíti a jegyzőt és a Kulcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit. 

Felelős: Jobb Gyula  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. 2017. évi közbeszerzési terv  

Fejes Balázs alpolgármester 

A közbeszerzésekről szóló törvény szabályozza a közbeszerzési eljárás szabályait. A törvény 
kimondja, hogy a helyi önkormányzatok közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelesek, 
valamint e szerveknek éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre 
tervezett közbeszerzéseikről. A jogszabály kimondja azt is, hogy a  közbeszerzési terv 
elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén 
megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott 
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a 
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közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest 
módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a 
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, 
megadva a módosítás indokát is. Kulcs Községi Önkormányzat elkészítette a 2017. évre 
vonatkozó közbeszerzési tervét. A közbeszerzési terv minden olyan beruházást és 
közszolgáltatást tartalmaz, melyek közbeszereztetése jelenlegi tudomásunk szerint aktuális lesz 
ebben az évben.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2017. (III.29.) határozata   
a 2017. évi közbeszerzési tervről 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „2017. évi közbeszerzési 
terv” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:  

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kulcs Községi Önkormányzat 
2017. évi közbeszerzési tervét. 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.  Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzététele 

Fejes Balázs alpolgármester 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza a fenntartó által kötelező óvodai 
beíratást megelőző hirdetmény közzétételére vonatkozó szabályokat. Az óvodai beiratkozásra 
a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, 
az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját 
megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját 
honlapján,  közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő 
óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint tájékoztatja az óvoda 
működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési 
önkormányzat. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde elkészítette a jogszabálynak 
megfelelő hirdetményt, és azt a jogszabályban megjelölt helyen és módon közzétette. Az óvoda 
fejlesztési pályázata az épület bővítését tartalmazza. Kulcs állandó lakosainak száma 2016. 
december 31-i KSH adatok alapján meghaladta a 3 ezer főt. A megyében két település 
rendelkezik ilyen növekvő lakosságszámal: Nagyvenyim és Kulcs.  

 
Holl Tamásné képviselő 
A bölcsődébe beíratott gyermekek szülei mondják, hogy eddig a partfalcsúszás miatt Kulcs 
neve negatív hangzású volt a bankoknál, most viszont a folyamatos fejlődésnek köszönhetően 
kiemelt helyen szerepelnek a kulcsi lakosok. 
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A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (III.29.) határozata   

az óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Óvodai beíratást 
megelőző hirdetmény közzététele” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:  

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételére vonatkozó 

tájékoztatást. 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése 

Fejes Balázs alpolgármester 

Megjelent a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIX. törvény, mely alapján minden 
települési önkormányzatnak el kell készítenie a Településképi Arculati Kézkönyvét, és annak 
alapján a településképi rendeletét, melyben rögzíti a településre vonatkozó követelményeket. A 
településképi rendelet, és az azt megalapozó Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének, 
illetve előterjesztésének határideje: 2017. október 1. napja. A TAK határidőben történő 
elkészítése érdekében megküldte árajánlat kérését az ezzel foglalkozó mérnöki irodáknak. Az 
árajánlatok visszaérkeztek, azok közül a Kasib Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb, 1 millió Ft 
plusz ÁFA díj megajánlásával.  

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
A bizottság átnézte a beérkezett ajánlatokat. Nemcsak az árat kell nézni, hanem a tartalmat is. 
Emellett külön díjként fog szerepelni, hogy főépítészt  is kell alkalmazni. Ennek díja havi 30-
40 ezer Ft lesz, a dunaújvárosi főépítésszel történt megbeszélés alapján.  
 
Deák Ibolya képviselő 
A beérkezett ajánlatok felkérés alapján kerültek benyújtásra. Kik és milyen megfontolás alapján 
kerültek felkérésre? 
 
Dr. Árva Helga jegyző 
Mivel ilyen munkálatok még soha nem történtek az országban, így a jegyzők egymás közti 
megbeszélései alapján javasolták a hasonló tevékenységgel foglalkozó mérnöki irodák 
elérhetőségeit, a polgármesterekkel egyeztetve, illetve a VÁTI-t azért hívtuk meg, mert a VÁTI 
készítette eddig a HÉSZ-ünket. Sajnos a VÁTI nagyon magas árajánlatot nyújtott be.  
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A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (III.29.) határozata   
Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítéséről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Településképi arculati 
kézikönyv és településképi rendelet elkészítése” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést 

hozta:  

A Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet elkészítésére a KASIB Mérnöki 
Iroda Manager Iroda Kft-t (1183. Budapest, Üllői út 455.) bízza meg.  

A vállalkozási díj:  1.000.000 Ft + ÁFA, melynek fedezete Kulcs Községi Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének Szakmai szolgáltatások előirányzata. 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

8. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése és a tagok közötti elszámolás 

Fejes Balázs alpolgármester 

 Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos Tagi Önkormányzatok 
Képviselő - testületei határozati javaslatait, továbbá Besnyő Község Önkormányzat Képviselő 
- testülete határozati javaslatát a Társulás 2017 április 30. napjával történő megszüntetésére és 
a tagok közötti elszámolásra vonatkozóan megküldte, emellett a Társulás törzskönyvi 
nyilvántartásából való törléséhez szükséges külön megállapodást, mely a megszüntetésen 
túlmenően a Tagok közötti elszámolást is tartalmazza. Gondot okozott az előkészítés keretében, 
hogy Besnyő Község Önkormányzat a kiválásról szóló döntése ellenére még a törzskönyvi 
nyilvántartásból törlést nem nyert. A Társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törléséhez a 
képviselő - testületek által meghozott határozatok kivonatainak eredeti példánya szükséges, 
továbbá Besnyő Képviselő - testületének a kiválásról szóló 154/2014. (V.22) Kt számú 
határozata kivonata is csatolandó, továbbá a határozatok egyes számú mellékletét képező 
Megállapodást is valamennyi érintett Önkormányzat által aláírtan.   A Társulás 2017 április 
30.napjával történő megszüntetésére a képviselő-testületek részéről a döntés lehetőleg 2017 
április 15-ig történjen meg, hogy a teljes körűen aláírt Megállapodással és a határozatok 
kivonataival együtt a Társulási Tanács elnöke aláírásával a törlési kérelem 2017 április 20.-ig 
kerülhessen benyújtásra a Kincstár Fejér Megyei Igazgatóságához. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2017. (III.29.) határozata  az 
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről és a tagok közötti elszámolásról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Adonyi Többcélú 
Kistérségi Társulás megszűntetésére s a tagok közötti elszámolásra vonatkozó előterjesztést, 

melynek alapján az alábbi döntéseket hozza: 

I. 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Besnyő Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2014/V.22./Kt. számú határozatában foglalt, az 

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással – továbbiakban: Társulás – 2014. december 31.-
napjával történő kiválásáról meghozott döntésére tekintettel a Társulásnak 2015. január 1.-

napjától nem tagja, melynek törzskönyvi nyilvántartásába történő bejelentése s az 
Önkormányzattal a Társulási Megállapodás III/4. pont szerinti elszámolása nem történt meg, 

mely tényre figyelemmel Besnyő Község Önkormányzat a Társulás  megszüntetéssel 
kapcsolatos elszámolásban részt vesz, a megszűnő Társulás tekintetében azonban vagyoni  
jogutódnak kizárólag a 2014. december 31.-napjáig keletkezett jogok és kötelezettségek 

tekintetében minősül. 

II. 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

• Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületével, 
• Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületével, 
• Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületével, 

• Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületével, 
• Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületével és 
• Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületével 

 

− Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete általi tudomásul vétele mellett − 
megállapodik abban, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30.-napján 

hatályba lépett XII. számú módosításával egységes szerkezetbe foglalt – Társulási 
Megállapodását – ezáltal a Társulást – a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése s a Társulási Megállapodás III./7.1. 
pontja alapján közös megegyezéssel 2017. április 30.-i hatállyal megszüntetik. 

III. 

1. A II. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselő-testülete általi 
elfogadásával az önálló jogi személyiségű: 

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 

– melynek székhelye: 2457 Adony, Bajcsy-Zsilinszky utca 5., törzskönyvi azonosító 
száma: 592073 − 

2017. április 30.-napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt 
tagi Önkormányzatok akként, hogy Besnyő Község Önkormányzatát a 2014. december 

31.-napjáig keletkezett vagyoni kötelezettségekért terheli helytállási kötelezettség. 



12 

 

1.1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2017. április 30.-
napjáig vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket. 

1.2. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 
4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval 

kapcsolatos feladatokat Adony Város Önkormányzat az Adonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal közreműködésével teljesíti. 

2. A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal a Társulás 
megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra vonatkozó Megállapodást elfogadja s 

felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács 
elnökét, hogy a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törlése érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: legkésőbb 2017. április 20. 

 

 

9.  Közművelődési szakértői vélemény tárgyalása a beérkezett Kulcsi Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatói pályázatokról 

Fejes Balázs alpolgármester 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő testülete 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 
Kulcs Községi Önkormányzat által a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói posztjára 
kiírt pályázatban pályázati feltételként szerepel a főiskolai szintű művelődésszervező és 
könyvtárosi végzettség. A felhívásra hat pályázat érkezett. Molnár Ferencnek, Rados Ildikó 
Lillának, Simon Józsefnek és Sipos Kingának nincs meg a törvény által előírt megfelelő 
végzettsége sem közművelődési, sem könyvtárosi területen, és nincsen szakmai tapasztalata. 
Tari Tibornak közművelődési szakember I. végzettsége van, sokéves szakmai gyakorlattal és 
vezetői tapasztalattal rendelkezik, de nincsen a pályázati felhívásban feltételként megszabott 
könyvtárosi végzettsége, így a kiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg. Elszeszerné 
Sólyom Anna mindkét előírt felsőfokú végzettséggel rendelkezik, azonban visszavonta 
pályázatát, mivel időközben talált munkát. A fentiek figyelembevételével a pályázat sajnos 
sikertelennek tekintendő. Javaslatom az, hogy a következő igazgatói pályázati felhívásban az 
eredményesség érdekében az önkormányzat csak közművelődési szakember végzettséget 
kérjen, hiszen erre a fent hivatkozott kormányrendelet lehetőséget ad. Sajnos a felsőoktatási 
képzési rendszer sajátosságai miatt nagyon kevés szakember van, aki könyvtárosi és 
közművelődési felsőfokú szakképzettséggel egyaránt rendelkezik. Amennyiben a Kulcsi 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója közművelődési szakember lesz, ahhoz, hogy a 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásai teljesüljenek, az is szükséges, hogy az 
intézményben a könyvtári szervezeti egységet felsőfokú szakképzettséggel rendelkező 
könyvtáros irányítsa. Így szükségessé válik ennek az álláshelynek meghirdetése is.  
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Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
A tsz-esítéshez lehetne hasonlítani, amit most központilag a könyvtárral akarnak csinálni. Be 
akarják integrálni a települések könyvtárait a székesfehérvári könyvtár alá. Ezt nem szeretné 
senki. Az igazgatói pályázati kiírás feltételeit nagyon szigorúnak tartja, sajnos a jogszabályok 
kötik az önkormányzatot, nem írhat ki kedvezőbb feltételeket. 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  44/2017. (III. 29.) határozata 
a közművelődési szakértői vélemény elfogadása a beérkezett Kulcsi Művelődési Ház és 

Könyvár igazgatói pályázatok elbírálásáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  a „Közművelődési szakértői 
vélemény tárgyalása a beérkezett Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 

pályázatokról” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy  

1. a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvár igazgatói pályázatát eredménytelennek hirdeti ki 
2. új pályázatot hirdet meg külön a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói, illetve 

könyvtárosi álláshelyére. A pályázatban előnyben részesül az, akinek mindkét poszt 
ellátására alkalmas végzettsége van.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

10.  Képviselői indítvány a Kulcsi Polgárőr Egyesület működési támogatására 

Fejes Balázs alpolgármester 

Deák Ibolya Rózsa és Posch János képviselő társunk képviselői indítványt nyújtott be 
Képviselő-testületünk felé. Az indítványban nevezettek javasolják a Kulcsi Polgárőr Egyesület 
részére a helyi civil szervezetek támogatása előirányzat terhére – pályáztatás nélkül - 500 ezer 
Ft-tal történő támogatását.  

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
A bizottság megtárgyalta a képviselői indítványt. A Kulcsi Polgárőr Egyesület nem 
együttműködő, ezért a bizottság nem javasolja az indítvány támogatását. 
 
Holl Tamásné képviselő 
Alapos, részletes anyagot kaptak a képviselők. Egy-két dolgot pontatlannak tart benne, nem 
érti, hogy a 24 órás szolgálat mellett hogy tudtak ügyeletet is vállalni. Az tapasztalható, hogy 
új tagok szervezése, toborzása nem történik, rendezvényeket nem szerveznek, nem 
kapcsolódnak be másik rendezvényekhez sem. 60 eFt az összes bevételük. Házalhatnának az 
adók 1 %-áért, és a támogatásokért is, az állam felé pályázatot nyújthatnának be, de ezzel a 
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lehetőséggel szándékosan nem élnek. Az esetszámokat nem tudja értelmezni, hogy mi az eset 
fogalma. A kiírt pályázaton részt vehetnének, nem érti a passzivitásuk okát. 
 
Deák Ibolya képviselő 
 
Több éve működő, több állami kitüntetésben részesülő egyesületről van szó. Nem érti a 
képviselők negatív hozzáállását a támogatást illetően. Tény, hogy kevés taggal rendelkeznek, 
de a szabad idejüket, és anyagi forrást áldoznak azért, hogy a kulcsi lakók értékeit védjék. Az 
egyetlen civil szervezet Kulcson, aki olyan sok órát dolgozik, mint ők. Abba a döntésbe, hogy 
nem csinálnak önálló rendezvényt, nem lehet beleszólni. Országos pályázaton való részvételből 
nem lehet egy civil szervezet működését biztosítani. Az bizonytalan, arra nem lehet 
támaszkodni. Törvény írja elő a közbiztonság biztosítását az önkormányzatnak.  Érdekesnek 
tartja, hogy állami szervet támogat minden évben anyagilag az önkormányzat, az adonyi 
rendőrőrsöt, pedig ők nem civil szervezet. Akkor azokat, akik szorosan együttműködnek a 
rendőrséggel, miért nem támogatjuk?  A beadvány megfogalmazása szakszavakat tartalmaz. 
Az, hogy mi eset, a szakirodalom tartalmazza. Két gépkocsival rendelkeztek, az egyiket 
visszaadták, mert nem tudták a javítását kifizetni. Egy Lada Nivával rendelkeznek, amely 
kifogásolható műszaki állapotban van. A tankolást sem tudják megoldani. A kulcsi lakosok 
elismerik a polgárőrök munkáját, számítanak is rájuk. Támogatni kell őket, hogy ez a régen 
megalakult szervezet ne szűnjön meg. A telefonjuk is visszaadásra kerül, mert nem tudják 
kifizetni a telefonszámlájukat sem. 
 
Holl Tamásné képviselő 
Képviselősége megválasztása idején, majd azt követően többször is, leült beszélni a Kulcsi 
Polgárőr Egyesület vezetőjével és tagjaival. Sem akkor, sem most nem állnak pozitívan a 
dolgokhoz, sőt. elutasítóak az önkormányzattal szemben. Csalódott bennük nagyon. Ha kapnak 
500 eFt támogatást, mire lesz elég nekik? Az egész éves működést nem fogja biztosítani. 
Fejlődést nem lát, új tagok toborzására nem kerül sor, pályázatot nem nyújtanak be. Nem 
akarnak megújulni, ezt tartja a legnagyobb problémának. Több panaszt hallott a lakosság 
részéről, hogy pld. a Diós utcában nem járőröznek.  Régebben több csekkes befizetés történt a 
számukra támogatás címszó alatt. 
 
Deák Ibolya képviselő 
Véleménye szerint nincs panasz rájuk. Nem hallotta, hogy a Diós utcaiak panaszkodnának. 
Biztos, hogy nehézségekkel küszködnek, de ebben az önkormányzatnak a segítő szerepe pozitív 
lenne. 
 
Posch János képviselő 
A támogatás nem a kocsi javítására kell, hanem üzemanyagra, mert már erre sincs pénzük. 
Hogy járőrözzenek üres tankkal? Őket is támogatásban kell részesíteni, hasznos munkát 
végeznek. Kevés ember mondhatja el magáról, hogy saját anyagi forrásból és a szabad idejének 
feláldozásából finanszírozza a köz érdekét.  
 
Fejes Balázs alpolgármester 
Egyetért Holl Tamásné képviselő véleményével.  Szemléletváltásra van szükség, a polgárőrség 
elutasító volt bármilyen megkeresésre. Elmondja, hogy 2015-ben a KSE 1.900 eFt 
támogatásban részesült. Nem szerveztek semmit, sem bált, sem támogatókat nem kerestek. Ott 
is szemlélet váltás következett be, és saját összefogásból mára sikerült működővé tenni az 
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egyesületet. Kizárólag az önkormányzat támogatására nem lehet támaszkodni, menedzser – 
típusú szemléletre van szükség minden civil szervezetnél.  
 
Deák Ibolya képviselő 
A mostani rendezvények segítésében az egész önkormányzati apparátus részt vesz. A régiek 
ebben a támogatásban, segítségben nem részesültek. Pld. tavaly nyáron itt volt a nagykövet, 
senki nem vett részt a rendezvényen. Kéri, hogy a képviselők név szerint szavazzanak a 
képviselői indítványáról.  
 
Fejes Balázs alpolgármester 
Ezt az állítást nem fogadja el, pont az önkormányzat volt az a szervezet, amely tavaly anyagi 
és technikai támogatásban részesítette a Carpe Diemet, és segítette a rendezvény megtartásában.  
 
Oberrecht Tamás képviselő 
Ő is a teljes együttműködés hiányát tapasztalja a polgárőrökkel kapcsolatban. Lehetetlen az 
együttműködés, így nem lehet támogatni őket. A megújulás hiányát ő is kifogásolja. 
 
A képviselő testület 2 igen, 4 nem szavazattal  
(név szerinti szavazása:  
Deák Ibolya igen 
Posch János igen 
Fejes Balázs nem 
Holl Tamásné nem 
Dr. Menyhárt Ferenc nem 
Oberrecht Tamás nem) 
 
az alábbi határozatot hozza: 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (III.29.)  határozata a 
Kulcsi Polgárőr Egyesület működési támogatására irányuló képviselői indítványáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Képviselői indítvány a 
Kulcsi Polgárőr Egyesület működési támogatására” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy  

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 
rendeletében a kulcsi civil szervezetek támogatására előirányzott 3 millió Ft terhére a Kulcsi 
Polgárőr Egyesület részére a  képviselői indítványban szereplő 500 ezer Ft összegű működési 

támogatását elutasítja. 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11.  Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület kérelme település név használatra és székhely 
biztosítására 

 
Fejes Balázs alpolgármester 
Kulcs Községi Önkormányzathoz a Kulcs  Biztonságáért Polgárőr Egyesület is  kérelmet 
nyújtott be. Az Egyesület kérelmében meghatározta  elsődleges céljait  és feladatait. Az 
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egyesület alapító tagjai azzal a kéréssel fordultak a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az adja 
hozzájárulását ahhoz, hogy a település nevét az egyesület nevében használja, továbbá  az 
egyesület részére biztosítson székhelyet a 2458 Kulcs, Kossuth Lajos u. 85. szám alatt található 
Faluházban. Kérelméhez mellékelte az Alapszabály tervezetét is. Kulcs Önkormányzat 
Képviselőtestületének 14/2004.(IV. 21.) ÖR. számú rendelete a helyi címer és zászló 
alapításáról és használatának rendjéről nem tartalmaz rendelkezést a település nevének 
használatával kapcsolatosan. A településnevet kizárólag az egyesület nevében kívánja az 
Egyesület használni, és Kulcshoz kötődő tevékenysége folytán nem sérelmes a névhasználat. 
 
Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
Ismeri a Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület tagjait. Fiatalok, aktívak, együttműködőek. 
Reménnyel fogadják alakulásukat. 
 
Deák Ibolya képviselő 
Ő is támogatja új civil szervezetek alakulását. 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2017. (III.29.)  határozata a 
Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület kérelméről a település név használatra és 

székhely biztosítására vonatkozóan 
 
Kulcs Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta Kulcs Biztonságáért Polgárőr 

Egyesületet létrehozni kívánó alapítók kérelmét, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) Kulcs Községi Önkormányzat hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megalapítandó 
Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület elnevezése a település helységnevét 

tartalmazza; 
 

2.)  Kulcs Községi Önkormányzat képviselő testülete, mint a Kulcs, belterület 3482/3 hrsz. 
alatt felvett, természetben 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 85. szám alatt található ingatlan 1/1 

arányú tulajdonosának tulajdonosi joggyakorlója, hozzájárulását adja ahhoz, hogy Kulcs 
Biztonságáért Polgárőr Egyesület a 2458. Kulcs, Kossuth Lajos utca 85. szám alatti 

ingatlanban, a „Faluház” néven ismert épületrészben székhelyet létesítsen, az ingatlant 
központi ügyviteli helyeként használja, és székhelyeként hivatalos irataiban megjelölje. Az 

Egyesület az ingatlant szívességi használat jogcímén használja. 
 

A képviselő-testület felkéri jegyzőjét, hogy a fenti döntésekről a kérelmezőket tájékoztassa. 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
 

Határidő:folyamatos 
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12. Egyebek 
 
 
Posch János képviselő 
Érdeklődik, hogy az ipari terület növelése megoldódott-e? 
 
Dr. Árva Helga jegyző 
Az elmúlt évben módosította a képviselő-testület a helyi építési szabályzatot, annak 
elkészítésekor már javaslatot tett a testület az iparterület megnövelésére. A megyei főépítész 
azonban elutasította a kérelmet, mert a jelenleg meglévő iparterületnek mindüssze 10-12 %-a 
van kihasználva, ezért új gazdasági övezet létrehozását nem tartotta indokoltnak. Ez az 
álláspont azóta sem változott, jelenleg HÉSZ módosítás nincs folyamatban, ezért az iparterület 
nem fog növekedni előreláthatólag. A befektetőnek javasolt lenne felvennie a kapcsolatot az 
ingatlan-tulajdonosokkal a jelenleg kihasználatlan területek megvásárlása, hasznosítása 
érdekében.  
 
Deák Ibolya képviselő 
Még mindig hiányolja, hogy a polgármester a két testületi ülés között történt intézkedésekről, 
tevékenységről nem tart beszámolót. A keddi vezetői ülésen ő és Posch János nem vesznek 
részt, ezért állandó információ hiánnyal küzdenek. Megjegyzi, hogy a Büszkeségpont 
megépítése egyenlő a rombolással. Lakossági elégedetlenség tapasztalható, hogy a több éves, 
lakosság által ületett fákat kivágták  
 
Holl Tamásné képviselő 
A terület kiépítése során nem minden fát kellett kivágni, igyekeztek a kivitelezők a lehető 
legtöbb fát és cserjét megkímélni. A kisebb méretű fák levermelése megtörtént, azokat ősszel 
visszaültetik a parkba, oda, ahol nem lesznek rossz helyen. Amelyeket nem lehet átültetni, csak 
azokat vágták ki. Oberrecht Tamás képviselővel egyeztetésre került ez a tevékenység. 
 
Oberrecht Tamás képviselő 
Tény, hogy a múltban az Emlékpark kialakítása koncepció nélküli volt. Össze-vissza lettek a 
fák ültetve. Sajnos a nagyobb méretű fák áldozatul estek a munkálatoknak, cserébe egy 
rendezett emlékparkot kap a település. 
 
Fejes Balázs alpolgármester 
A KUBAK vezetőjével egyeztetés történt a fák kivágásával, átültetésével kapcsolatban. 
 
Deák Ibolya képviselő 
Sajnálatát fejezi ki, hogy KUBAK-on belül is akadozik az információ-áramlás, mivel ő 
Oberrecht Tamástól erre vonatkozóan nem kapott tájékoztatást. A 2017. évi 
rendezvénynaptárban sérelmezi, hogy amit a civil kerekasztal megbeszélésen a civil 
szervezetek vezetői és a képviselő testület vezetői egyeztettek, sok minden nem köszön vissza, 
nem valósul meg. Pld. a nagyköveti látogatás azonos időpontra esik, mint a szüreti felvonulás. 
 
Holl Tamásné képviselő 
Sajnos a két esemény azonos időpontban kerül megtartásra, ennek kiküszöbölésére Dóka 
Mariannával egyeztettek, és arra jutottak, hogy a két esemény időpontja nem módosítható, de 
mindkét fél egyetértett abban, hogy a rendezvénye a másik rendezvényét nem sérti és nem 
akadályozza.  
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Deák Ibolya képviselő 
A március 15-i rendezvényre a díszpolgárok, kitüntetettek nem kaptak meghívót. Ezt 
sérelmesnek tartja. Gyűjtés történt defibrillátor vásárlására. Véleménye szerint az 
önkormányzat is adhatna anyagi támogatást erre a nemes célra. Újra megjegyzi, hogy kevés az 
információ, nem kap a polgármestertől tájékoztatást fontos ügyekről. 
 
Fejes Balázs alpolgármester 
A polgármester ajtaja nyitva áll, bárki felkeresheti és kérdezhet tőle, nem kell megvárni a 
következő testületi ülést. 
 
Deák Ibolya képviselő 
A két testületi ülésen között történek nemcsak őt érdekli, hanem a lakosságot is. Szeretné, ha 
hallanák a megjelentek, hogy milyen intézkedések történtek. 
 
Többen egyetértésüket fejezték ki. 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, alpolgármester a soron következő nyílt testületi ülést 
berekesztette. 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
Fejes Balázs            Dr. Árva Helga 
alpolgármester       jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 
 
 
 
Oberrecht Tamás 
képviselő 
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