
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 24-én 13.00 órakor 
a  Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Jobb Gyula polgármester  
  Dr. Árva Helga jegyző 

Deák Ibolya, dr. Menyhárt Ferenc, Oberrecht Tamás, Posch János képviselők 
 

Igazoltan távol: Fejes Balázs alpolgármester és Holl Tamásné képviselő 
 
 
Jobb Gyula polgármester 
Köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülés résztvevőit. A polgármester megállapítja, hogy a 
képviselő-testület létszáma 5 fő, a képviselő-testület határozatképes.  
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet a napirendi pontról.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2017 (V. 24.) határozata   
Kulcs Községi Önkormányzat 2017. V. 24. képviselőtestületi ülésének napirendi 

pontjairól  
 

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

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

1. Gyermeknap megrendezése a Sportpályán 
 

1. Gyermeknap megrendezése a Sportpályán 
 
 
Jobb Gyula polgármester 
Mint ismeretes, továbbra sincs művelődés-szervezőnk, így ismét Önkormányzatunknak kellett 
megoldania és megszerveznie a Gyermeknapi rendezvényt. Az előterjesztésében megküldött 
programtervezt állította össze az önkormányzat, melynek várható költsége 586e Ft lesz. A 
rendezvény biztosítását, és a fedezet rendelkezésre állását kéri a testülettől.   
 
 
Dr. Menyhárt Ferenc képviselő 
Javasolja, hogy a rendezvény felelőse kerüljön megnevezésre, olyan nincs, hogy az 
önkormányzat szervezi, mindig kell hogy felelős személy is legyen megnevezve. 
 



Jobb Gyula polgármester 
A rendezvény szervezője az önkormányzat, mivel nincs jelenleg művelődés szervezőnk, a 
lebonyolítást a könyvtár alkalmazottja, Nagy Erika koordinálja, tehát ő a felelős.  
 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2017. (V.24.) határozata 
Gyermeknap megrendezéséről a Sportpályán 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyermeknap megrendezése 
a Sportpályán tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy Kulcs település 2017. évben a 

Gyermeknapi rendezvény megtartására 590 ezer Ft fedezetet biztosít. 
 

A rendezvény költségének fedezete Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
Dologi kiadások előirányzata. 

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester felkérte a Képviselő-testületet, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján – mivel az önkormányzat vagyonával való rendelkezést érint a 
tárgyalni kívánt napirendi pont, -  járuljon hozzá ahhoz, hogy zárt ülést rendeljen el.  
 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2017 (V. 24.) határozata   
zárt ülés elrendeléséről 

 
Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján zárt ülést rendel 

el.  
 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 



Mivel több hozzászólás, napirendi pont nem volt, a polgármester a rendkívüli nyílt testületi 
ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
Jobb Gyula       Dr. Árva Helga 
polgármester       jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 
 
 
Deák Ibolya 
képviselő 
 


