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Tisztelt Képviselő Testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht. ) 87. § és 91. § (
1 ) és ( 2 ) bekezdésében, valamint a végrehajtásról rendelkező, 368/2011.
(XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.) 157. §. b) pontjában szereplő előírásoknak
megfelelően jelen előterjesztés keretében teszünk eleget a 2016. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolónak, zárszámadás keretében.

Az
Államháztartás
számviteléről
szóló
4/2013.
(I.
11.)
kormányrendelet
(a továbbiakban: Áhsz.) a költségvetési beszámoló elemeiként a költségvetési számvitelen
alapuló:
- költségvetési jelentést,
- maradvány kimutatást,
- tájékoztató adatokat, kiegészítő információkat és
- a vagyoni helyzetet bemutató a mérleget és kiegészítő mellékleteit
rögzíti.

Az Áhsz. 36. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30áig a képviselő-testület elé terjeszti.
Az Áht. határozza meg a zárszámadási rendelet előterjesztésére és tartalmára vonatkozóan az
alábbi elvárásokat:

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási
rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy,
hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet
tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A.
§ szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával
kapcsolatosan elkészített jelentését.
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul
a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
Az Áht. előírásai szerint a központi ellenőrzés feladata kibővült az alábbiak szerint:
68/B. § (1) A kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat,
társulás, térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv
a) számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének,
b) a 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű
teljesítésének,
c) az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésben foglalt Kincstári ellenőrzésről készített jegyzőkönyv csatolására
abban az esetben kerül sor, amennyiben ellenőrzésre sor került.
2016. évről készített zárszámadást megelőzően Kincstári ellenőrzésre az előterjesztés készítés
befejezésének időpontjáig nem került sor.
A fentieknek megfelelően a jogszabályi előírások szerint előkészítettük és az alábbiakban
tájékoztatjuk Önöket a 2016. évi költségvetés teljesítéséről.

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott és likviditás szempontjából
megbízható volt.
A költségvetés teljesítés részletes információit a rendelet mellékleteinek számadatai
bemutatásával az alábbiak szerint ismertetjük.

Kulcs Községi Önkormányzat 2016. évi számviteli beszámolójának értékelése

I. Bevételi források és azok teljesítése
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege
757,821 eFt.
Az év folyamán összesen 759,928 eFt bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz
viszonyítva a teljesítés 100,28 %.

I.1. Adóbevételek alakulása
A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételét növelik, abból állami
elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (gépjárműadó, a
termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok,
szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben, szintén az
önkormányzat bevételeit gyarapítják.
2016. évre az adóbevételi előirányzat 110,531 ezer forint. Az önkormányzat adóbevételei a
tervezett előirányzathoz képest 98,85 %-ban teljesültek, így a 2016. évi zárásig összegszerűen
109,258 ezer forint adóbevétel realizálódott.
eFt-ban
Jogcím
Építményadó
Telekadó
Iparűzési adó
Pótlékok, bírságok
Gépjárműadó
Idegenforgalmi adó
Jövedelemadó

2015 évben
2016 évben teljesült
tervezett
30,000
30,151
10,000
11,318
58,000
57,957
1,432
1,392
10,000
8,255
1,000
174
100
11

%
100,50
113,18
99,93
97,21
82,55
17,40
11,00

I.1.1 Adónemek részletezése
Helyi iparűzési adó
A helyi iparűzési adóból származó bevétel a helyi adóbevételek 53,05 %-a, ezért a helyi adók
között meghatározó súlya van.

2016. évre tervezett bevétel 58,000 e Ft, melyből 2016.12.31-ig 57,957 e Ft teljesült, ami
99,93%-os teljesítést jelent.
Az adónemet sajátos fizetési mód jellemzi, az adózók az adóévben egyrészt a megelőző év
adatai alapján előleget fizetnek (március 16 és szeptember 15), másrészt elszámolnak a
befizettet előlegekkel szemben (május 31), valamint december 20-val feltöltési kötelezettséget
teljesítenek. Ekkor az éves várható adó összegére kiegészítik a már megfizetett előlegeket.
Kulcs Község területén a nagyobb árbevétellel rendelkező „nagy vállalkozások” száma igen
alacsony, ezért a mikro-, és kisvállalkozások részére adómentesség bevezetésére nem került
sor. Így, azok a vállalkozások, akiknek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot
nem haladja meg nem mentesülnek az iparűzési adó fizetési kötelezettség alól. A helyi iparűzési
adóban az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének
csökkentésére - költségvetési okok miatt – nincs lehetőség. A továbbiakban is a 2%-os mértéket
alkalmazzuk.
Építményadó
A helyi adórendszerben a vagyonarányos adóztatást a vagyoni típusú adók – konkrétan az
épületeket terhelő építményadó és a kül- és belterületi földrészletre kivethető telekadó –
hivatottak megteremteni. A törvényi felhatalmazás alapján, a helyi vagyoni érdekeltséghez
kapcsolódóan építményadót vezethet be az önkormányzat az illetékességi területén
fekvő építmények után. Az adó alanya az építmény tulajdonosa, több tulajdonos esetén az
adókötelezettség a tulajdoni hányadok arányában terheli a tulajdonostársakat.
Az adó alapjának meghatározása tekintetében választási lehetősége van az önkormányzatnak.
Ennek megfelelően az adó alapja lehet: az építmény m2-ben megállapított ún. hasznos
alapterülete, vagy az építmény korrigált forgalmi értéke.
Kulcson az alapterület szerinti az adó megállapítása.
Az építményadó tervezett bevétele 30,000 e Ft, melyből 2016. évben 30,151 e Ft teljesült,
mely 100,50%-os teljesítést jelent.
Telekadó
A Htv. alapján az önkormányzat telekadót vezethet be az illetékességi területén levő
valamennyi telekre. Az adó alapja - az építményadónál már ismertetett konstrukcióval egyezően
– kétféle számítási módszerrel állapítható meg. Az önkormányzati döntés alapján az alap- és
mértékszámítás történhet a telek m2-e, illetőleg korrigált forgalmi értéke figyelembevételével.
Kulcson a m2 alapú telekadó került bevezetésre.
A telekadó tervezett bevétele 10,000 e Ft, melyből 2016. 12. 31-ig 11,318 e Ft teljesült, mely
113,18 %-os teljesítést jelent, köszönhetően a felvett egy fő adóbehajtással foglalkozó
köztisztviselőnek.
A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett bevétele 1.432 e Ft,
melyből 1,392 e Ft teljesült, mely 97,21%-os teljesítést jelent.

Követelés és hátralékkezelés
A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az
adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges
végrehajtási cselekmények foganatosítása. Mindazokkal szemben, akik önként nem tejesítik
fizetési kötelezettségeiket, és hátralékot halmoznak fel, az önkormányzati adóhatóság a
törvényes és tisztességes eszközök széles körének alkalmazásával következetesen lépett fel. Az
adóhatóság feladatai közé tartozik - többek között - a hátralékkal rendelkező gazdálkodók és
magánszemélyek fizetésének kikényszerítése és az adófizetők fizetési problémáinak méltányos
kezelése.
Az alapvető célkitűzés a hátralék keletkezés növekedési ütemének lassítása, illetve megállítása,
a hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával, melynek
érdekében 2016 februárjába egy fő köztisztviselővel növeltük az adócsoport létszámát. Így
elkezdődhetett az önkéntes bevallások ellenőrzése, melynek következtében a befizetések
jelentősen emelkedtek annak ellenére, hogy 2016 év során az építményadó és a telekadó
hátralék értéke növekedett.
A tartozás állomány 2016. december 31-én 60,659 eFt.

I.2. Önkormányzatoknak átengedett központi adók
Gépjárműadó
Gépjárműadót érintően az önkormányzatnál maradó adóbevételek 2013. évtől radikálisan
csökkentek, mivel 2013. január 1-től a beszedett/befizetett adó 40%-a marad csak az
önkormányzatoknál, mint megosztott bevétel.
Gépjárműadó tervezett bevétel 10,000 eFt, melyből 2016.12.31-ig 8,255 eFt teljesült, mely
82,55 %-os teljesítést jelent.
I.3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása
A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2016. évben a központi költségvetés az
önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat.
adatok e Ft-ban
Megnevezés

Eredeti
Teljesítés
előirányzat

1. Önkormányzatok általános működésének és ágazati
165,290
feladatainak támogatása
Önkormányzatok általános működési támogatása
1. I. Helyi önkormányzatok működésének általános
74,655
támogatása
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési
2.
47,813
feladatok tám.

172,403
74,655
48,935

II. A tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk.
feladatainak tám.
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
3. III. A tel. önk. szociális és gyermekjóléti
39,483
feladatainak tám.
Kulturális feladatok támogatása
4. IV. A tel. önkormányzatok kulturális feladatainak 3,339
tám.
2. Működési célú központosított támogatások
0
Működőképesség mezőrzését szolgáló kiegészítő
3.
0
támogatás
4. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás
0
5. Egyéb működési célú központi támogatás
0
6. Felhalmozási célú központosított támogatás
37,852
Egyéb különféle felhalmozási célú központi
7.
231,711
támogatás
Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 434,853

43,341

3,339
1,259
874
0
0
40,852
275,731
488,986

Az eredeti előirányzatként tervezett 434,853 e Ft-hoz képest a 2016. év folyamán 488,986 e Ft
összegben kerültek megállapításra többletforrások az önkormányzat részére a Fejezeti tartalék
és egyéb központi források terhére. A folyósított összegek nem kerültek teljes mértékben
felhasználásra. A fel nem használt tételek kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként a
2017. évi költségvetésbe kerültek betervezésre.

I. 4. Egyéb bevételi források
Felhalmozási jellegű bevételek
A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítésének eredeti előirányzat tervezett
bevétele 5,000 eFt volt, amely ingatlan értékesítés bevételét irányozta elő. A teljesítés azonban
csak az előző évben részletfizetéssel eladott telekért megfizetett 225 eFt összegben teljesült.
Egyéb sajátos bevételek
Egyéb sajátos bevételként került elszámolásra a bérbeadásából származó bevétel 2,248 eFt,
továbbá az egyéb szolgáltatásokra befolyt bevétel összesen 1,699 eFt összegben, valamint a
bontott tégla eladásából származó 28 eFt.
Vis maior támogatások
Kulcs Község Önkormányzata földcsuszamlás helyreállítása, valamint a belvíz miatt nyújtott
be vis maior pályázatot. A Belügyminisztérium döntése alapján a következő támogatások
kerültek jóváhagyásra:
-

EBR 218491 számmal 3,707 e Ft a Sőtér sétány strand feletti rész földcsuszamlás
helyreállítására II. ütem (2015-ről áthúzódó)

-

EBR 239674 számmal 222,270 eFt a Hajóállomás feletti rész helyreállítása II. ütem

Támogatási bevételek
Az önkormányzat költségvetésében 2016 évben pályázati projektekhez kapcsolódóan
összesen 53,194 eFt támogatás érkezett az önkormányzathoz. A bevételek projektenkénti
megoszlása:
-

EBR 324928 Kulcs Kossuth L. utcai járda 44,019 eFt
Dr Jármay NKA támogatás 3,175 eFt
ASP vissza nem térítendő támogatás 6,000 eFt.

Az államháztartáson belüli pénzeszköz átvételek között került kimutatásra a háztartásoktól a
vízközmű hozzájárulás, első lakáshoz jutók törlesztése, valamint a KKETTK közalapítványtól
az 56’-os Büszkeségpont megépítésére kapott 3,500 eFt, összesen 5,078 e Ft.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása

2 intézmény tartozik Kulcs Községi Önkormányzat finanszírozási körébe, a Polgármesteri
Hivatallal együtt.
Bevételeik teljesítése 2016. december 31-éig mindösszesen 94,55 %-ra teljesült, mely 150,108
E Ft-ot jelent. Ebből 138,424 E Ft az irányítószervi támogatás összege, mely 10,887 eFt-tal
kevesebb, mint a tervezett.

I.5. A Kulcsi Polgármesteri Hivatal bevételei
A Polgármesteri Hivatal működési bevételei között elsősorban egyéb szolgáltatási bevételek
(5,450 eFt) kerülnek kimutatásra, amelyek a Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.
Ezen kívül a Hivatal kapott 461 eFt állami támogatást a 2016 évben megrendezett népszavazás
lebonyolítására.
Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal bevételeként jelenik meg az előző évi pénzmaradvány
igénybevétele 1,952 eFt összegben.
A Hivatal saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást.
2016. évben az Önkormányzat 55,419 eFt finanszírozást biztosított a Hivatal működéséhez,
mely 906 eFt-tal kevesebb a 2015. évi támogatásnál.
I.6. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde bevételei
Az óvoda működési bevételei kizárólag az ellátási díjak beszedéséből adódtak 2,697 eFt
összegben.

Az óvoda bevételeként jelenik meg az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 826 eFt
összegben.
A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az
Önkormányzat biztosít finanszírozást. 2016. évben az Önkormányzat 83,005 eFt finanszírozást
biztosított az Óvoda működéséhez. Ez 5,644 eFt-tal több, mint a 2015. évi finanszírozás, de
3,501 eFt-tal kevesebb, mint 2016-ra tervezett.
II. Kiadások alakulása
II.1. Kiadások elemzése
Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 757,821 eFt, melyből 613,482 eFt
teljesült, ez 80,95 %-os teljesítésnek felel meg.
Az Önkormányzat által teljesített kiadási adatokat az előző évi időszakkal összehasonlítva az
alábbi táblázatban mutatjuk be (eFt-ban):
Kiadási jogcímek
Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi kiadások
4. Egyéb működési célú kiadások
Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB
5.
pénz. ell.
Felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN

2015. év

2016. év

207,740
46,589
10,264
128,053
15,491

210,484
43,749
12,144
140,647
8,002

Változás
2015/2016
101,32%
93,90%
118,32%
109,83%
51,66%

7,343

5,942

80,92%

233,441
3,833
133,686
578,700

260,741
3,833
138,424
613,482

111,69%
100,00%
103,54%
106,01%

A működési kiadások (személyi juttatások, járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, szociális
kiadások) az előző évihez képest minimális emelkedést, összességében 1,32 %-os emelkedést
mutatnak.
A működési költségeken belül jelentősen emelkedtek a dologi kiadások. Ennek oka, hogy 2016.
évben nem tervezett kiadásként jelentkezett az Ár- és belvíz védelem 5,902 eFt-os kiadása,
valamint a bölcsődei feladatellátásra kifizetett 1,800 eFt.
A dologi kiadások 18,32%-kal emelkedtek az előző évihez képest.
A felhalmozási kiadások közül pályázati projekteken kívül az Önkormányzat az alábbi
jelentősebb saját erőből végzett beruházásokkal kapcsolatban teljesített kiadásokat a 2016. év
folyamán:
-

Telek, épület,
Utánfutó
Informatikai eszközök
Könyvek
Szerszámok

-

Fűnyíró
Bútor
Párakapu

A Polgármesteri Hivatal részére elsősorban a hivatal működéséhez szükséges informatikai
eszközök, berendezések, felszerelések kerültek beszerzésre összesen 653 e Ft értékben.
A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde részére fűnyíró, asztal, kávéfőző, játékok és
bútor került beszerzésre 452 eFt értékben.
A támogatásértékű kiadások tartalmazzák a KRD Önkormányzati Szennyvíz Társulás részére
a csatorna projekttel összefüggésben átadott 1,070 eFt összegű pénzeszközt.
Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadások az előző, 2015. évi 8,057 eFt-hoz
képest alacsonyabb összegen, 3,216 eFt összegben realizálódtak a következőképpen:
-

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2,051 eFt
Rendőrkapitányság 400 eFt
Civil szervezetek 765 eFt

A szociális kiadások a korábbi időszakhoz képest tovább csökkentek annak ellenére, hogy
mindenki, aki jogosultként megkereste az Önkormányzatot ellátásban részesült.
Az eseti támogatások és a nem kötelező ellátások esetén a felhasználás az előirányzatokhoz
képest 45,33%-ban teljesült.
II.2. Pályázati forrásból megvalósított beruházások
Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során a támogatott projektekkel kapcsolatosan az
alábbi pénzügyi teljesítések történtek:

Pályázat megnevezése/Uniós pályázat
EBR 218491 számmal
3,707 e Ft a Sőtér sétány
strand feletti rész
földcsuszamlás
1.
helyreállítására II. ütem
(2015-ről áthúzódó)
EBR 239674 számmal
222,270 eFt a
Hajóállomás feletti rész
2.
helyreállítása II. ütem

Összesen

Vis maior
pályázat

Vis maior

Bevételek Kiadások

3,707

3,707

222,270 222,270

225,977 225,977

A pályázatokon elnyert támogatások felhasználása az előírásnak megfelelően került
teljesítésre.
2016. évben több pályázat is benyújtásra került, melyek elbírálása még folyamatban van. Ezen
pályázatokból tervezzük többek között új bölcsőde, piac, biomassza erőmű, orvosi rendelő
megépítését közel 1,000 millió Ft összegben.
III. Pénzmaradvány alakulása (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Kulcsi
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde)
A Zárszámadási rendelet tervezet 11. számú melléklete tartalmazza Kulcs Községi
Önkormányzata 2016. évi pénzmaradvány levezetését.
A beszámoló alapján az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az óvoda módosított
pénzmaradványa összesen: 148,164 eFt. Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 96,736
e Ft. Az alábbi táblázat tartalmazza a pénzmaradvány összesített adatait:

Megnevezés

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal

Kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány
Szabad pénzmaradvány
Pénzmaradvány összesen

96,358
50,088
146,446

158
1,340
1,498

Óvoda
220
0
220

Összesen
96,736
51,428
148,164

Az önkormányzat kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege tartalmazza a 2016. évi
költségvetés terhére vállalt, de ki nem egyenlített szállítói kötelezettségeket, a 2016. évben a
központi költségvetés Fejezeti tartaléka terhére folyósított, de még fel nem használt támogatási
összegeket, továbbá az elkülönített számlák kötött felhasználású tételeit. A Polgármesteri
Hivatal és az intézmény kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa szállítói
kötelezettségeket és egyéb, a 2016. évi költségvetés terhére vállalt megrendelésekből,
szerződésekből származó, még nem számlázott kötelezettségvállalásokat tartalmaz.
A 2017. évi költségvetés tervezése alkalmával a 2016. évi kötelezettségvállalások áthúzódó
tételeit az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai meghatározásakor
részben már figyelembe vettük: előző évi pénzmaradvány igénybevételeként a 2017. évi
eredeti költségvetésbe az Önkormányzat esetén 95,750 eFt, a Polgármesteri Hivatal esetén
pedig 1,117 eFt épült be a bevételi és a kiadási előirányzatok közé.
Az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és az óvodánál is a 2017. évi költségvetés 1. számú
előirányzat módosításakor fognak teljes összegben beépülni a kiadási előirányzatok
módosításaként az áthúzódó kötelezettségvállalások és ennek forrásaként a bevételi oldalra a
pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összege.
A hatályos jogszabályok alapján megállapított intézményi (Polgármesteri Hivatal) szabad
maradvány összegek a fenntartó önkormányzat által, csekély összegre való tekintettel nem
kerülnek elvonásra.

III. Mérlegtételek alakulása
Kulcs Községi Önkormányzat mérlegtételeinek alakulását a zárszámadási rendelet tervezet
10. számú melléklete tartalmazza.

III.1. Eszközök állományának alakulása (összesített)
A befektetett eszközök nettó értéke a 2015. évi 1,498,188 eFt-ról 2016. évben 2,315,351 eFt-ra
növekedett. A növekedés a Beruházások mérlegsoron 158,762 eFt, valamint a tárgyi eszközök
értékhelyesbítése soron 629,280 eFt összeggel jelentkezik, amely a partfalcsúszással
kapcsolatos beruházásokra, illetve DRV Zrt által nyilvántartott ivóvíz-szolgáltatással
kapcsolatos vezetékek felértékelésére vezethető vissza.
A követelések összességében 8,391 eFt-tal emelkedtek az előző évhez képest, mely teljes
egészében az adott előlegekből származik. Beruházásra 7,009 eFt, igénybevett szolgáltatásra
980 eFt, a foglalkoztatottak részére pedig 371 eFt előleg kifizetése történt.
A pénzeszközök záró értéke 2016. december 31-én 118,259 e Ft.

A kötelezettségek állománya az előző évi 26,390 eFt-ról 33,906 eFt-ra emelkedett, A
többletként kimutatott kötelezettségek a következő évben esedékes szállító tartozásokból
erednek.
IV. Intézmények 2016. évi gazdálkodása
Az Intézmények kiadásainak összege a 2016. év végére 148,093 E Ft az 158,754 E Ft
módosított előirányzattal szemben, ez 93,28 %-os teljesítést jelent.
A 2016. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 1-3. számú mellékletében bemutatásra
kerültek az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai. A bevételi adatok
intézményekre lebontva tartalmazzák a központi költségvetésből kapott normatív támogatás
összegét, a fenntartói kiegészítést és a saját bevételeket.
Az óvodai ágazathoz kapcsolódó fenntartói kiegészítés az előző évihez képest 4,356 eFt-tal
emelkedett, mind a személyi juttatások, mind a dologi kiadások emelkedése miatt. A biztosított
költségvetési támogatás 96,17% fedezi az óvodai feladatok ellátásának kiadásait.
A fenntartó által az Intézményeknek biztosított támogatás 2016-ben 138,424 eFt volt.

V. Tartalékok

A tartalékokhoz teljesítési adat nem kapcsolódik, mivel az ezen a soron előirányzatosított
összegek felhasználásakor a tartalék előirányzatokat átcsoportosítottuk a felmerülő kiadás
jogcíme szerinti sorra és ezen a soron szerepel a teljesítés is.

Kérem a Tisztelt Testületet a zárszámadásról szóló beszámoló elfogadására.
Kulcs 2017. április 27.

Jobb Gyula
polgármester

2. napirend
Előterjesztés
Tárgy: 2016. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a
belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a
költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés
működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az
önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és
Tanácsadó Kft. látta el 2016. évben a belső ellenőri feladatokat. Az éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet
(továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a
belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője (jegyző) hagy jóvá.
A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet
követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselőtestület elé terjeszti
jóváhagyásra.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi
önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység
végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani az önkormányzati költségvetési szervek
vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből
nyert tájékoztatások alapján 2016. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső
ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon
követéséről.
Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével
elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének
önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint
az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.
Az összefoglaló jelentést előterjesztésemhez mellékelem és a Tisztelt Képviselő-testület elé
terjesztem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló tartalmát tárgyalja meg és a döntését
szíveskedjék meghozni.
Kulcs, 2017. április 11.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (…) határozata
2016. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentésről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. éves belső ellenőrzési
összefoglaló jelentés tárgyú előterjesztést és úgy döntött hogy a 2016. éves belső ellenőrzési
összefoglaló jelentést
elfogadja/ nem fogadja el
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

3. napirend
Előterjesztés
Tárgy: Adonyi Szociális Központ kérelme Beloiannisz község Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata nyitva álló helyiségének címe módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Adonyi Szociális Központ a mellékelt kérelmet nyújtotta be önkormányzatunk felé. A
Központ módosítani kívánja a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat Beloiannisz községben
lévő helyiségének helyszínét, ehhez kéri a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a kérelem megvitatására és a döntés meghozatalára.
Kulcs, 2017. április 11.

Jobb Gyula s. k.
polgármester

Határozati javaslat
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (…) határozata
Adonyi Szociális Központ kérelme Beloiannisz község Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata nyitva álló helyiségének címe módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Adonyi Szociális
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Beloiannisz vonatkozásában az ellátottak
számára nyitva álló helyiséget a 2455 Beloiannisz, Rákóczi u. 22. (225 hrsz.) cím alatt kívánja
biztosítani 2017. május 1. napjától.
A testület felkéri az Adonyi Szociális Központot arra, hogy a működési engedély
módosításáról gondoskodjon.
Felelős: Supliczné Szabó Zita intézményvezető, Adonyi Szociális Központ
Határidő: azonnal

4. napirend
Előterjesztés
Tárgy: Kulcs Községi könyvtár helyszíni vizsgálatának eredményét érintő visszajelzés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Helyettes Államtitkára a mellékelt
hivatalos visszajelzéssel élt Önkormányzatunk felé az általunk működtetett könyvtárt illetően.
A visszajelzésben azt javasolja, tekintettel arra, hogy jelenleg a könyvtár nem önálló
költségvetési szervként működik, hogy az önkormányzat a kötelező feladatát – a települési
könyvtári ellátás biztosítását – ne nyilvános könyvtár fenntartásával, hanem megyei könyvtár
szolgáltatásainak igénybevételével teljesítse.
Kéri, hogy csatlakozzon Önkormányzatunk a Vörösmarty Mihály Könyvtárral csatlakozzon a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez, és kezdeményezze könyvtárának törlését a
nyilvános könyvtárak jegyzékéről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.
Kulcs, 2017. április 11.

Jobb Gyula s. k.
polgármester

Határozati javaslat
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (…) határozata
a Kulcs Községi könyvtár helyszíni vizsgálatának eredményét érintő visszajelzésről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta, és úgy döntött,
hogy Kulcs Községi Önkormányzat a települési könyvtári ellátás biztosítását a Vörösmarty
Mihály Könyvtárhoz történő csatlakozással kívánja teljesíteni.
Ennek érdekében felveszi a kapcsolatot a Vörösmarty Mihály Könyvtárral, és csatlakozik a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez, és ezzel egyidejűleg kezdeményezi a kulcsi
könyvtár törlését a nyilvános könyvtárak jegyzékéről.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

5. napirend
Előterjesztés
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás,
és az általa elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz mennyiségéről adatszolgáltatás ingatlanonkénti bontásban
Tisztelt Képviselő-testület!
1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. §-a kimondja:
„44/H. § (1) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes
költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési
önkormányzatnak benyújtani.
(2) A közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját
szigorúan el kell különíteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.”
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással
összefüggésben a Liquid Porter Kft. mint közszolgáltató benyújtotta az általa készített éves
költségelszámolását.
Kulcs településen a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
16/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelete szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja 2017. február 1. napjától 2017.
december 31. napjáig megkötött, 57-2/2017. számú közszolgáltatási szerződés alapján:
Alapdíj összege:

nettó

170,- Ft/hó/ingatlan + ÁFA

Lakossági ürítési díj összege:

nettó

1.024,- Ft/m3 + ÁFA

Közületi ürítési díj összege:

nettó 1.500,- Ft/m3 + ÁFA

A részletes költségelszámolás - kimutatás szerint a Liquid Porter Kft. 1.080,- Ft/m3 költség
mellett 200,- Ft/m3 nyereséget realizál.
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Kr. 19. §-a rendelkezik a
közszolgáltató egyéb adatszolgáltatási kötelezettségéről is:
"19. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett
közszolgáltató évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig az elszállított és tisztítás céljára
átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről
a) a felügyeletet ellátó hatóságnak és
b) ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzatnak
adatot szolgáltat."

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással
összefüggésben a Liquid Porter Kft. mint közszolgáltató benyújtotta az általa készített
adatszolgáltatást az általa elszállított és tisztítás céljára átadott szennyvíz mennyiségéről
ingatlanonkénti bontásban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjék.
Kulcs, 2017. április 11.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

Határoza ti javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (…) határozata a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással
összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolásról, és az általa
elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
mennyiségéről szóló adatszolgáltatásról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben
a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás, és az általa elszállított és tisztítás
céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről
adatszolgáltatás ingatlanonkénti bontásban” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Liquid Porter Kft.
(1077. Budapest, Bethlen Gábor u. 3.) mint közszolgáltató
1. által készített éves költségelszámolást a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben,
2. valamint az általa elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz mennyiségéről történt adatszolgáltatást ingatlanonkénti bontásban.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

6. napirend
Előterjesztés
Tárgy: Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi
tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága elkészítette beszámolóját a
Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
A beszámolót előterjesztésemhez mellékelem és a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló tartalmát tárgyalja meg és a döntését
szíveskedjék meghozni.
Kulcs, 2017. április 11.

Tisztelettel:
Jobb Gyula sk.
polgármester

Határozati javaslat:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (…) határozata a
Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről
szóló beszámolójáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Beszámoló a Dunaújvárosi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről” tárgyú
előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Dunaújvárosi katasztrófavédelmi Kirendeltség Dunaújvárosi Hivatásos tűzoltóparancsnoksága által elkészített beszámolóját a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Jobb Gyula polgármester

7. napirend

Előterjesztés
Tárgy: Javaslat Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz
Társulás 2016. évi zárszámadásának és végelszámolásának elfogadására

Tisztelt Társulási Tanács!
Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás Társulási Tanácsa az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a társulás 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról elkészítette a határozatát, melyet
mellékleteivel együtt előterjesztésemhez mellékelek.
A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés zárszámadását annak mellékleteivel együtt az
1/2017. (III. 07.) TT. számú határozatával fogadta el.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra:

Kulcs, 2017. 04. 11.

Jobb Gyula sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (…) határozata a Kulcs-

Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2016. évi
zárszámadásának és végelszámolásának elfogadásáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat Kulcs-RácalmásDunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2016. évi zárszámadásának és
végelszámolásának elfogadására” tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött:
1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros
Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2016. évi zárszámadását a mellékelt tartalommal
tudomásul veszi.
2. Kulcs Községi Önkormányzat a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati
Szennyvíz Társulás végelszámolását a mellékelt tartalommal tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Jobb Gyula polgármester

8. napirend
Előterjesztés
Tárgy: Kérelem a Kulcs, Ősz utca 5633/11. hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonására
Tisztelt Képviselő-testület!
J.I., Kulcs, Ősz utca 5633/11. hrsz. alatti tulajdonos azzal a kérelemmel fordult
Önkormányzatunkhoz, hogy az járuljon hozzá az ingatlan belterületbe vonásához.
Az ingatlan csatlakozik a belterületbe vont Ősz és Napsugár utcához, tehát a belterületbe
csatlakozás feltétele adott, az a Helyi Építési Szabályzathoz szervesen igazodik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatom elfogadására.
Kulcs, 2017. 04. 11.
Jobb Gyula s.k.
polgármester
Határoza ti javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (…) határozata a Kulcs, Ősz

utca 5633/11. hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonásáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcs, Ősz utca
5633/11. hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása” szóló előterjesztést, és úgy döntött,
hogy támogatja. J.I., Kulcs, Ősz utca 5633/11. hrsz. alatti tulajdonos kérelmét,
és a Kulcs, Ősz utca 5633/11. hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonásához hozzájárul. Az
ingatlan csatlakozik a belterületbe vont, Ősz utcához és a Napsugár utcához, tehát a
belterületbe csatlakozás feltételének megfelel, a Helyi Építési Szabályzathoz szervesen
igazodik.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

9. napirend
Előterjesztés
Tárgy: IV. Kistérségi aerobik verseny támogatása iránti kérelem
Tisztelt Képviselő-testület!
Rábavölgyi Zoltánné, mint a Tánc, Ritmus Diák és Szabadidő Sportegyesület edző–je az
előterjesztésem mellékleteként csatolt kérelmet nyújtotta be Önkormányzatunk felé.
A Kulcsi Fekete István Általános Iskola és Művészeti Iskolában május 13.-án megrendezésre
kerül a IV. kistérségi aerobik verseny.
A verseny rendezői arra kérik Önkormányzatunkat, hogy 70 ezer Ft-tal támogassa a rendezvény
megszervezését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelem tartalmát tárgyalja meg és a döntését
szíveskedjék meghozni.
Kulcs, 2017. április 11.
Jobb Gyula s.k.
polgármester

Határozati javaslat:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (…) határozata a IV.
Kistérségi aerobik verseny támogatása iránti kérelemről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „IV. Kistérségi aerobik
verseny támogatása iránti kérelem”-ről szóló előterjesztést, és úgy döntött,
hogy a Kulcsi Fekete István Általános Iskola és Művészeti Iskolában május 13-án
megrendezésre kerülő IV. kistérségi aerobik versenyt
…………. Ft-tal támogatja/a kérelmet elutasítja.
(támogatás esetén: a támogatás összege ….. Ft, melynek fedezete Kulcs Községi
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének …. előirányzata)
Határidő: azonnal
Felelős: Jobb Gyula polgármester

10. napirend
Előterjesztés
Tárgy: Adony Város Önkormányzat Képviselő-tesületének a települési hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló ….önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet
megküldése tájékoztatásul

Tisztelt Képviselő-testület!
Adony város jegyzője megküldte a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése értelmében tájékoztatásul ( mint szomszédos
önkormányzat ) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a döntését
szíveskedjék meghozni.
Kulcs, 2017. április

Jobb Gyula s.k.
polgármester

11. napirend
Előterjesztés
Tárgy: A polgármester beszámolója Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete 4. §
(3) bekezdése alapján a polgármester részére átruházott hatáskörben nyújtott szociális
pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II.
27.) Önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése kimondja, hogy a polgármester a Képviselőtestület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeni és természetbeni ellátások
megállapításáról minden testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek. A jogszabályban
foglaltak alapján nyújtja be beszámolóját a Testület felé.

Kulcs, 2017. április

Jobb Gyula s.k.
polgármester

Határozati javaslat:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ………. határozata a polgármester
által nyújtott szociális pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról szóló
beszámolóról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „polgármester beszámolója
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló, 4/2015.
(II. 27.) Önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése alapján a polgármester részére átruházott
hatáskörben nyújtott szociális pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról” szóló
előterjesztést, és úgy döntött, hogy a polgármester beszámolóját
elfogadja/ nem fogadja el
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

12. napirend
Előterjesztés
Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton
részvétel (EBR 350842)
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek
minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása,
feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése,
felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos
testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi
közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
Pályázati alcélok:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban:
intézményfejlesztés)
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének
infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény
infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban:
óvodafejlesztés),
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői
szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: hivatalfejlesztés)
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje
- elektronikus feltöltés lezárása: 2017. május 2. 16:00 óra
- papír alapon történő benyújtás: 2017. május 3.
A pályázatot az EBR 350843 azonosítószámon kívánjuk beadni, melynek munkaanyagát
előterjesztésemhez mellékelem.
Önkormányzatunk az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása
támogatási célt jelölte meg, és a Sporttelep fejlesztését irányoztuk elő.

A pályázatban a beruházás összköltsége 20.000.000 Ft, a vállalandó önerő minimális mértéke
3.529.411 Ft, a ténylegesen vállalt önerő összege 4.443.345 Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.
Kulcs, 2017. április 24.

Jobb Gyula s. k.
polgármester

Határozati javaslat
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (…) határozata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton részvételéről
(EBR 350842)
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta, és úgy döntött,
hogy indulni kíván az EBR 350843 azonosítószámú, Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása pályázaton.
A pályázat célja: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása,
megvalósításának helyszíne: Kulcs Sportpálya, Kulcs, Rákóczi u. 0423/26. hrsz.
A pályázatban igényelt támogatás: 20.000.000 Ft
A pályázatban vállalandó önerő minimális mértéke: 3.529.411 Ft
A pályázatban vállalt önerő összege: 4.443.345 Ft
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: folyamatos

12. napirend
Előterjesztés
Tárgy: Május 1-jei Falunap megrendezése

Tisztelt Képviselő-testület!
Sajnos a szokásos Falunap megszervezését, megrendezését és lebonyolítását művelődésszervező munkatárs hiányában ebben az évben az Önkormányzatnak kellett magára vállalnia.
Mint ismeretes, a márciusi ülésünkön döntöttünk arról, hogy a Kulcsi Faluház és Könyvtár
művelődésszervezői és könyvtárosi munkakörére kiírt pályázat eredménytelenül zárult le.
Fenti okok miatt kissé megkésve kezdődtek meg a Május 1-jei Falunap megrendezésének
előkészületei.
Az Önkormányzati rendezvények megtartására a 2017. évi költségvetésünk tartalmaz
előirányzatot.
Önkormányzatunk az előterjesztésem mellékleteként benyújtott programokat tervezi az ott
bemutatott költségekkel.
A programokban igyekeztünk minden korosztály számára megfelelő, érdekes és színvonalas
műsort szervezni, ahol a neves művészek mellett lehetőség nyílik a kulcsi előadók műsorának
megismerésére is.

A program költségvetése 2.378 e Ft, melynek előirányzata a 2017. évi költségvetésben
rendelkezésre áll.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.
Kulcs, 2017. április 24.

Jobb Gyula s. k.
polgármester

Határozati javaslat
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (…) határozata a
Május 1-jei Falunap megrendezéséről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta, és úgy döntött,
hogy a 2017. május 1-jén megrendezendő Falunap programtervezetét tudomásul veszi.

A Képviselő-testület a Falunap rendezvényeinek biztosítására 2.380.000 Ft, azaz Kettőmillióháromszáznyolcvanezer forint összeget biztosít.
A rendezvény költségeinek fedezete Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: folyamatos

13. napirend
Előterjesztés
Tárgy: Képviselői indítvány a Kulcs, Arany János u. 3767. hrsz. alatti ingatlan
megosztása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!
Deák Ibolya Rózsa képviselőasszony a mellékelt képviselői indítványt terjesztette Képviselőtestületünk elé.
Az előterjesztésben az Önkormányzat segítségét kéri a Kulcs, 3767. hrsz. alatti ingatlan
telekmegosztása érdekében.
Az érvényes Helyi Építési Szabályzatunk értelmében az ingatlan a falusias építési övezetben
fekszik, melyben a legkisebb megengedett telekméret 900 m2 lehet. Az ingatlan mérete 1.687
m2, ezért a szabályozás értelmében nem osztható meg két, egyenként 900 m2 legkisebb méretű
telekre, ezért a telekmegosztás a HÉSZ alapján nem engedélyezhető.
A tulajdonost mind a jegyző, mind a polgármester erről tájékoztatta, ahol a tulajdonosnak
javaslatot is tettek a telek megosztásának lehetőségére.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlan telekmegosztása fentiek
értelmében nem engedélyezhető még a Testület részéről sem, mivel a jogszabályi hierarchia
erre nem ad lehetőséget. A testületi határozat az önkormányzati rendelet alatt helyezkedik el a
jogszabályi hierarchiában, ezért a határozat nem tudja a rendelet rendelkezését módosítani.
Arra van lehetőség, hogy a Képviselő-testület úgy döntsön, hogy az éppen folyamatban lévő
Települési Arculati Kézikönyv megalkotásával egyidejűleg csökkenti a HÉSZ-ben lévő
területeken a kialakítandó telkek méretét – természetesen az építési jogszabályok figyelembe
vétele mellett. Ehhez majd arra lesz szükség, hogy a Testület közösen döntse el, hogy hol, mely
területeken, milyen nagyságú, méretű, magasságú ingatlanok kialakítását határozza meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatom elfogadására.

Kulcs, 2017. április 24.

Jobb Gyula s. k.
polgármester

Határozati javaslat
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (…) határozata a
Kulcs, Arany János u. 3767. hrsz. alatti ingatlan megosztásáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta, és úgy döntött,
hogy a Kulcs, Arany János utca 3767. hrsz. alatti ingatlan telekmegosztásával kapcsolatosa a
Kulcs Község Kül- és Belterületének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról
szóló 1/2006. (II. 3.) önkormányzati rendeletében foglaltakat veszi figyelembe és alkalmazza.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

