1. napirend
Előterjesztés
Tárgy: A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánítása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közszolgálati Tisztviselők Napja minden évben július 01. napja, amely a korábbi években a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 93. § (2)
bekezdése alapján „a Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je, amely az (1) bekezdésben
foglaltakon túl szintén munkaszüneti nap. "volt. 2017. január 01-től a Kttv. megváltozott, így
rendelkezik a 93. § (2) alapján:

„a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 232/A. §-ban foglaltak szerint egy további
munkaszüneti napot állapíthat meg."
Ezen törvény 232/A. § (1) szerint: „ a helyi önkormányzat képviselő-testülete a (2)
bekezdésben foglalt feltétellel- rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselőtestület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je
munkaszüneti nap.

(2) a helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén
az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját
bevétele biztosítja."
Mindezek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület éljen ezen jogával.
A rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője —a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.
A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

A fentiek alapján a rendelet módosításának várható következményeiről — az előzetes hatásvizsgálat
tükrében — az alábbi tájékoztatást adom:
1. A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Nem jelentős.

1.2. A módosításnak gazdasági hatása nem számottevő.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményeivel nem számolhatunk.
3. Az adminisztratív terheket jelentősen befolyásoló hatása nincs a módosításnak.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Ez nem törvényi kötelezettség, hanem egy lehetőség, amelyről a Képviselő-testület dönt.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelettel kapcsolatban várható problémák, jogszabály-alkalmazási nehézségek:
Nem várható, mert a Köztisztviselői Nap bevezetése óta, amely 1997. évben történt, a
lakosság már hozzászokott ahhoz, hogy július 1. napja munkaszüneti nap.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében a mellékelt rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Kulcs, 2017. május 8.

Dr. Árva Helga s. k.
jegyző

2. napirend
Előterjesztés

Tárgy: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
beszámolója Kulcs Község közbiztonsági helyzetéről 2016. évben
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendőrségről 1994. évi XXX1V. törvény 8. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
(4) A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi
területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A
megyei (fővárosi) önkormányzat felkérésére évente a rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese számol
be.
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság elkészítette beszámolóját
Kulcs Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2015-ben tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról.
A beszámolót előterjesztésem mellékleteként csatolom.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra:
Kulcs, 2017. május 11.
Jobb Gyula sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ......... /2017. (...) határozata a Fejér
Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója alapján
Kulcs Község közbiztonsági helyzetéről 2016. évben
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója Kulcs Község közbiztonsági
helyzetéről 2016. évben " tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága beszámolóját Kulcs Község közbiztonságának 2016. évi
helyzetéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jobb Gyula polgármester

3. napirend
Előterjesztés
Tárgy: Dunaújvárosi Tankerületi Központ kérelme intézményi átszervezés
véleményezése iránt

Tisztelt Képviselő-testület!
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ a Kulcsi Fekete István Általános Iskola (2458. Kulcs,
Kossuth L. u. 75.) átszervezésével kapcsolatosan a mellékelt intézményi átszervezés
véleményezését kérte Önkormányzatunktól.
Az iskolában a jelenlegi alapító okiratban a megadott maximális tanulólétszám 180 fő, melyet
az iskolába beíratott gyermekek száma meghalad, ezért kéri a maximális tanulólétszám 200 főre
emelését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület egyetértő véleményét, a határozati javaslatomban foglaltak
elfogadását.
Kulcs, 2017. május 11.
Jobb Gyula sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2017. (....) határozata
a Dunaújvárosi Tankerületben a Kulcsi Fekete István Általános Iskola (2458 Kulcs,
Kossuth Lajos utca 75.) átszervezésének véleményezéséről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaújvárosi Tankerületi
Központ Kulcsi Fekete István Általános Iskola átszervezésére vonatkozó javaslatát, és úgy
döntött, hogy egyetért azzal, hogy a szakmai dokumentumban az iskola maximális létszáma
200 fő legyen.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

4. napirend
Előterjesztés
Tárgy: Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kérelme Alapító Okiratának
módosítása iránt

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde azzal a kérelemmel fordult Önkormányzatunk
felé, hogy az általunk fenntartott intézmény Alapító Okiratának módosítását engedélyezzük.
A módosításra azért van szükség, mert a jelenlegi Alapító Okiratban az óvodai csoport létszáma
tévesen 132 fő, mely tartalmazza az óvodai csoportokba felvehető gyermekek mellett a
bölcsődébe beíratható gyermekek számát is. A 20 %-os túllépés engedélyezése során az óvodai
csoportokba felvehető gyermekek helyes maximális óvodai gyermeklétszáma: 120 fő, míg a
bölcsődei csoportban a felvehető maximális gyermeklétszám 14 fő.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai
csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési
év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal
átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési
év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
A fenntartó engedélye alapján az Alapító Okirat módosítása szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület egyetértő véleményét, a határozati javaslataimban foglaltak
elfogadását.
Kulcs, 2017. május 11.
Jobb Gyula sk.
polgármester
1. HATÁROZATI JAVASLAT

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2017. (....) határozata
a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okirat módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: 25- .... /2017.

„

Módosító okirat - tervezet
A Kulcsi Százholdas Pagony Óvodának, Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. augusztus 27.
napján kiadott, 25-52-3/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján — Kulcs Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete .../2017. (....) KT. számú határozatára figyelemmel — a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe, mely a módosított okirat 6.2. pontjában szerepel, az
alábbi rendelkezés lép:
„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

2458. Kulcs, Óvoda utca 1.

óvodai csoport

120

2

2458. Kulcs, Óvoda utca 1.

bölcsődei csoport

14

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Kulcs, 2017. ....................

P.H.
Jobb Gyula
polgármester"

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2017. (....) határozata
a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
„Okirat száma: 25- .... /2017.

Alapító okirat - tervezet
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
21. § (2) bekezdése alapján a Kulcsi Százholdas Pagony óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom
ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. megnevezése: Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
1.3. A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 2458. Kulcs, Óvoda utca 1.

2. A költségvetési szerv alapításával
és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.2. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. szeptember 1.
2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1. megnevezése: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2.3.2. székhelye: 2458. Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.2. A költségvetési szerv irányító szervének
3.2.1. megnevezése: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.2.2. székhelye: 2458. Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.
3.3. A költségvetési szerv fenntartójának
3.3.1. megnevezése: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.3.2. székhelye:2458. Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.2. A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, és a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. a) pontja és 8. §-a szerinti óvodai nevelési
feladatok ellátása, valamint a bölcsődei ellátás biztosítása.
4.3. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenysége: működési területén gondoskodik az óvodáskorú

gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról, a speciális nevelési igényű gyermekek óvodai
neveléséről és ellátásáról, továbbá gondoskodik a bölcsődei feladatok ellátásáról.
4.5. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

2

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

7

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

3

8

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

10

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

11

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

9

4.6. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kulcs község közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.2. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője az óvodavezető,
akit nyilvános pályázat alapján 5 évi meghatározott időtartamra Kulcs Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevez ki.
Az egyéb munkáltatói jogokat az intézmény vezetője tekintetében Kulcs Község Polgármestere
gyakorolja. Az intézményt az intézményvezető képviseli.
5.3. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

munkaviszony

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.2. A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: többcélú intézmény, óvoda bölcsőde
-

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi 0(C. törvény 21. § (3) bekezdés e) pontja, valamint nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2012. évi 00(1V. törvény 8. § (3) bekezdés
—

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv költségvetési tervezési-,
végrehajtási és beszámolási, pénzügyi, gazdálkodási, működtetési, tárgyi eszköz felújítási,
beruházási, vagyonkezelési feladatait a Kulcsi Polgármesteri Hivatal látja el együttműködési
megállapodás alapján.
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

2458. Kulcs, Óvoda utca 1.

óvodai csoport

120

2

2458. Kulcs, Óvoda utca 1.

bölcsődei csoport

14

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1

2458. Kulcs, Óvoda utca 1.

ingatlan
helyrajzi
száma

4110

vagyon feletti
rendelkezés

az ingatlan funkciója, célja

joga vagy a
vagyon
használati joga
használati jog

óvodai, bölcsődei ellátás

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2016. ..... napján kelt, 25-...-.../2016.. okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Kulcs, 2017. ...................

Jobb Gyula
polgármester

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. 5 (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
2016. március 1 napján kelt,
napjától alkalmazandó 25-.../2017 okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Székesfehérvár, ................................

P.H.

Magyar Államkincstár

5. napirend

Előterjesztés

Tárgy: Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kérelme a Pedagógus nap alkalmából
jutalom kifizetésének engedélyezése iránt
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy
Pedagógus Nap alkalmából a közalkalmazottak részére a Képviselő-testület jutalom kifizetését
engedélyezze.
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.
25.) KT. számú rendelete az intézmény részére 3.150.000,- Ft + 22 % járulékai jutalom
előirányzatot tartalmaz, melyből ebben az évben kifizetés nem történt.
A jutalom fedezete az Önkormányzat számláján rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjék.
Kulcs, 2017. május 17.

Jobb Gyula s.k.
polgármester
Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .......... /2017. (...) határozata
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kérelméről a Pedagógus nap alkalmából jutalom
kifizetésének engedélyezése iránt
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcsi Százholdas Pagony
Óvoda és Bölcsőde kérelme Pedagógus Nap alkalmából jutalom kifizetésének
engedélyezésére" tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és
Bölcsőde részére Pedagógus Nap alkalmából 3.150 e Ft + 22 % járulékai jutalom kifizetését
engedélyezi.
A jutalom kifizetésének fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a
2017. évi költségvetésének Jutalom előirányzata.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

6. napirend
Előterjesztés
Tárgy:
Beszámoló Kulcs Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról; a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatairól; és Kulcs Község
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a védőnői
munkáról 2016. évben

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) 96. § (6) bekezdése előírja, hogy évente legalább egy alkalommal át kell tekinteni a
település gyermekvédelmi rendszerének működését és erről átfogó értékelést kell készíteni,
amit a képviselő-testület megtárgyal. A beszámoló tartalmi követelményét a 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza meg.
Az önkormányzat és a községben működő intézmények gyermekvédelmi feladatait a Gyvt. és
annak végrehajtási rendeletei, egyes közoktatási jogszabályok, valamint Kulcs Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a szociális
ellátásokról önkormányzati rendelet határozzák meg.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámoló elkészült,
előterjesztésem mellékleteként csatolom. A beszámolót az Adonyi Szociális Központ
Gyermekjóléti szolgálata és a Családsegítő szolgálata, valamint Kulcs Községi
Önkormányzat részéről a gyermekjóléti feladatok ellátásával megbízott előadó készítette
el.
Az Adonyi Szociális Központ elkészítette a házi segítségnyújtás 2016. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót is, mely előterjesztésem melléklete.
A témához kapcsolódó a védőnők 2016. évi beszámolója is, mely elkészült, és szintén
előterjesztésemhez mellékelek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolók megvitatására, és a döntés meghozatalára.
Kulcs, 2017. május 17.

Jobb Gyula s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .........../2017. (...) határozata a Kulcs
Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról; a házi segítségnyújtás
és szociális étkeztetés feladatairól; és Kulcs Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról, valamint a védőnői munkáról szóló beszámolóról a 2016. évben
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és
úgy döntött, hogy
1. az Adonyi Szociális Központ által elkészített, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
feladatainak ellátásáról 2016. évben tárgyú;
2. az Adonyi Szociális Központ által elkészített, a Házi segítségnyújtás feladatainak
ellátásáról 2016. évben tárgyú;
3. Kulcs Községi Önkormányzat által készített, „Kulcs Község gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2016 évrben tárgyú;

4. Kulcs Községi Önkormányzat által készített, a Védőnői Szolgálat
feladatainak ellátásáról 2016. évben" tárgyú
beszámolókat azok teljes terjedelmében elfogadja/elutasítja.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

7. napirend

Előterjesztés

Tárgy: Kulcs Község területén végzendő szúnyoggyérítés 2017. évben

Tisztelt Képviselő-testület!
Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évre vonatkozóan is megkérte a szúnyoggyérítési
feladatok elvégzésére a vállalkozásoktól az árajánlatukat.
A felkérésre az alábbi ajánlatok érkeztek a mellékletek szerint:
Benyújtó adatai

Árajánlat

Air Doktor Légiszolgáltató Kft. 6723.
Szeged, első Tiszapart 31-34 D/6/17.

•

légi kémia: 1.500,- Ft + áfa / ha

•

földi kémia: 1.300,- Ft + áfa / ha

Szemp Air 6701. Szeged Pf. 1375.

•

légi kémia: 1.350,- Ft + áfa / ha

•

földi kémia: 1.150,- Ft + áfa / ha

•

légi és földi biológia: 4.500,- Ft + áfa
/ ha

•

légi kémia: 1.450,- Ft + áfa / ha

Bogármérnökség
Eminescu u. 55.

Kft.

5700.

Gyula,

•
•

földi kémia: 1.300,- Ft + áfa / ha
légi biológia: 7.400,- Ft + áfa / ha
földi biológia: 6.500,- Ft + áfa / ha

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlat
kiválasztásával a döntés meghozatalára.
Kulcs, 2017. május 17.

Jobb Gyula sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Kulcs Kőzségi Önkormányzat Képviselő-testületének ........ /2017. (...) határozata Kulcs
Község területén végzendő szúnyoggyérítés árajánlatairól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és
úgy döntött, hogy
A Képviselő-testület a Kulcs Község Önkormányzata részére a Kulcs Község területén
végzendő szúnyoggyérítés feladat ellátására vonatkozó pályázati eljárást eredményesnek
minősíti, és nyertes ajánlattevőnek a ... vállalkozást hirdeti ki.
A szolgáltatás díjának fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
Dologi kiadások előirányzata.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a szerződést a fenti ajánlat szerinti
tartalommal aláírja.
Felelős:
Jobb Gyula polgármester
Határidő:
azonnal

8. napirend
II

Előterjesztés

Tárgy: Kulcs, Határ utca — Família utca — Virághegyi köz közterületen ivóvízhálózat
bővítése

Tisztelt Képviselő-testület!
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felmérést készített 2017. február hónapban
arról, hogy a Kulcs Határ utca- Família utca- Virághegyi köz területén az ingatlan tulajdonosok
igénylik —e a vízközmű hálózat bővítését.
A kiküldött levélben tájékoztattuk az ingatlan tulajdonosokat arról is, hogy Kulcs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Kulcs Község Önkormányzata által végzett
közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásokról szóló 14/2009. (VIII.07. )
rendelete 4. § alapján a közmű hozzájárulás összege érdekeltségi egységenként 200.000,- Ft,
azaz Kettőszázezer forint.
Összesen 64 ingatlan vonatkozásában került kiküldésre a levél. Az ingatlanok külterületen,
mezőgazdasági területen helyezkednek el, tőlük kb. 600 m-re van kiépített vízvételi lehetőség.
Az Önkormányzat nyilvántartása szerint a Határ utcában 8 db ingatlanban van állandó lakos, a
Família utcában és a Virághegyi közben nincs állandó lakos. Az ingatlanok tulajdonosai saját
ingatlanukon elhelyezkedő saját kútjaikból fedezik vízszükségletüket.
2017. május 15 napjáig a 64 ingatlant érintő levélből visszaérkezett 32 db, ebből 22 tulajdonos
nem igényeli a vízvezeték kiépítést, 10 db igen. Tehát a válaszadók 31 %-a igényelné a
vízközmű kiépítését.
A víziközmű kiépítése két esetben lehetséges:
a) lakossági önerőből történő beruházással
b) önkormányzati döntés alapján történő beruházással
a) A lakossági önerőből történő beruházás esetén vízitársulatot kell létrehoznia a lakosságnak a
beruházás megvalósítására, ezt a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény szabályozza.
A törvény 12. §-a az alábbiakról rendelkezik:
12. § A társulat megalakul, ha a működési területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az
ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyeknek, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek (a továbbiakban együtt érdekelt) az
érdekeltségi egység aránya szerint számított legalább kétharmada az alakuló közgyűlésen
a) kimondja megalakulását,
b) elfogadja a társulat alapszabályát,
c) megválasztja a társulat vezető testületi szerveit és tisztségviselőit, valamint
d) megválasztja a küldötteket.

A viziközmű társulat vállalja ebben az esetben magára a teljes tervezői-engedélyeztetésikivitelezési feladatot, az önkormányzat pedig az elkészült közművet a beruházás használatba
vételét követően tulajdonába és működtetésébe veszi.
Ennek lehetőségére kevés esély mutatkozik.
b) A második esetben — amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy kiépíti a viziközmű
vezetéket az érintett településrészen — a beruházásról Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Kulcs Község Önkormányzata által végzett közműépítésekhez kapcsolódó
közművesítési hozzájárulásokról szóló 14/2009. (VIII.07. ) rendelete rendelkezik.
E jogszabály szerint:
4.§
(1)

A képviselő-testület a ivóvíz közmű — gerincvezeték építési beruházást azon
közterületekre terjeszti ki, ahol az érintett ingatlanok tulajdonosainak legalább 66 %-a
kéri és egyösszegben megfizeti az ivóvíz közmű — gerincvezeték (közművesítési)
hozzájárulást.

Látható, hogy a feltételeknek egyik megoldás sem felel meg, hiszen sem a lakosság 2/3-ának,
sem a lakosok 66 %-ának beleegyező egyetértésével nem rendelkezünk, így a lakosok
befizetését nem írhatjuk elő kötelezően. E feltétel hiányában pedig a beruházás — amennyiben
erről dönt a képviselő-testület — 100 %-ban az önkormányzat költségvetését terheli, mely a
2017. évi költségvetésbe nincs betervezve.
Zilaj Edit tervező előzetes költségbecslése alapján a tervezési díj 500 Ft + ÁFA/fm, a
kivitelezés költsége 25.000 Ft + ÁFA/fm, és a szakhatósági díj kb. 250-300.000 Ft – a
beruházás értékétől függően. Ez azt jelenti, hogy 100 m vízgerinc kiépítésének bekerülési
értéke 3.238.500 Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására, és a döntés
meghozatalára.
Kulcs, 2017. május 17.
Jobb Gyula s. k. polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .......... /2017. (...) határozata Kulcs,
Határ utca — Família utca — Virághegyi köz közterületen ivóvízhálózat bővítéséről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és
úgy döntött, hogy Kulcs, Határ utca — Família utca — Virághegyi köz közterületen
ivóvízhálózat bővítését támogatja / elutasítja.
(Támogatás esetén: A Képviselő-testület az ivóvízhálózat költségét a .... terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a beruházással kapcsolatos terveztetéssel kapcsolatos
árajánlatok bekérésére.)
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: folyamatos

9. napirend

Előterjesztés
Tárgy: A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése
Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban Gyvt.) 2016. január 1. napjától hatályos módosításával önálló gyermekvédelmi
természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés.
Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a
szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek (továbbiakban együtt: rászoruló gyermekek) részére ingyenesen biztosítja.
A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
települési önkormányzatnak kell gondoskodnia.
A szünidei étkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
biztosítani szükséges az alábbiak szerint:
a. a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi szünet,
valamint ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, és az óvoda zárva
tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon;
b. a nyári szünetben legalább 55 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső
valamennyi munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény, és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (X1129.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 13. §-a tartalmazza a
gyermekétkeztetés igénybevételének szabályait, illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat.

Eszerint ha a gyermek a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi
igénybe — hasonlóan az intézményi gyermekétkeztetéshez — távolmaradását és annak várható
időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és az étkeztetés újbóli
igénybevételét bejelenti az intézmény vezetőjénél, vagy az önkormányzatnál.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében főszabály szerint a déli meleg főétkezés helyben
történő elfogyasztásának megszervezéséről kell gondoskodni. Ha a helyben történő
elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a
szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő
kiszállításával is biztosítható.
Ha az étel átvételét a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, vagy egyéb ok
akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, törvényes képviselője, vagy az általuk
megbízott személy számára lehetővé kell tenni.

A szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a települési önkormányzat szabadidős
programot is biztosíthat a gyermekek számára.
A szünidei étkeztetés megszervezésével kapcsolatos önkormányzati feladatokról az
alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:
A jegyző írásban tájékoztatja a rászoruló gyermekek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét,
akinek gyermeke tekintetében a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet az adott év
a. szeptember 1-jén fennáll, a szünidei étkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az
igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról,
helyszínéről és módjáról minden év szeptember 15-ig,
b. május 1-jén fennáll, május 15-ig.
A tájékoztatással egyidejűleg meg kell küldeni a Korm. rendelet 7. melléklete szerinti
nyilatkozatot, mely a jogosultnak a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges.
A jegyző a tájékoztató címzettjeiről tájékoztatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot, melynek
munkatársai felkeresik a rászoruló gyermeket nevelő családokat, és segítséget nyújtanak a
nyilatkozat kitöltésében és benyújtásában.
A nyilatkozat — az évközi szünet időtartama kivételével (évközi szünet: őszi, téli, tavaszi
szünet) a tanév, nevelési év során bármikor benyújtható, módosítható.
A jegyző minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a helyben szokásos
módon, valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító intézményeken keresztül
felhívja a jogosultak figyelmét a szünidei gyermekétkeztetésre, valamint annak időtartamára
és helyszínére.
Jelenleg a jogszabály által meghatározottak szerint a szünidei gyermekétkeztetés szempontjából
figyelembe vehető, rászoruló gyermekek száma Kulcs községben 15 fő. A nyilatkozatok alapján
3 szülő igényelte a nyári gyermekétkeztetést, így 3 általános iskolás gyermeknek kérnek a
szünidőre ebédet.
Az étkeztetést önkormányzatunknak a 2017. évben fenti jogszabályi rendelkezések alapján az
alábbi időtartamban kell biztosítania:
Nyári szünetben (55 munkanapon).
A 2016/17. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet értelmében a 2016/2017.
utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök), tehát a nyári szünidei étkeztetést 2017. június
16. (péntek) napjától kell biztosítanunk.
A 2017. évre eső őszi és téli szünet időtartama a 2017/18. tanév rendjéről szóló rendelet
megjelenését követően határozható meg pontosan. Nyilvánosságra hozták a 2017/2018-as tanév
rendjéről szóló rendelet tervezetét - benne a tanítási szünetek dátumaival.
Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). (5
munkanap)

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). (4
munkanap)
A szünidei gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő kérdések:

1. Az étkeztetés formája napi egyszeri meleg étkeztetés. Tekintettel arra, hogy az étel helyben
történő elfogyasztására — arra alkalmas helyiség és a felügyelet hiánya miatt — nincs
lehetőség, így az étkezés egyszer használatos műanyag edényben kerül kiosztásra a megjelölt
kiosztási helyszíneken.
2. A kiosztási helyszínek az alábbiak lehetnek:
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde a nyitvatartási idejében, majd az augusztusi zárva tartás
idején, 2017. augusztus 1- 31 között pedig a Faluházban. Azért javasolom az óvoda
intézményét, mert a gyermekétkeztetést a Proviant-Kiss Kft. vállalkozás fogja megoldani, és a
gyermekek részére minden nap az óvodába szállítja ki a kész élelmet, így a három plusz adagot
is ezen módon meg tudja oldani. A szülő vagy a gyermek pedig az óvoda épületében át tudja
azt venni. Az óvoda zárva tartása idején pedig egyetlen lehetőség a Faluház lesz, mint a lakosság
előtt nyitva álló intézmény.
3. Készüljön-e igényfelmérés a szünidei gyermekétkeztetés lehetőségéről a kötelezően
tájékoztatandó hátrányos helyzetű gyermekek mellett az iskoláskorú, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára is?
4. Biztosítja-e az önkormányzat saját költségvetése terhére az ingyenes szünidei étkeztetés
igénybevételének lehetőségét a „csak" rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
tehát nem hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő nem
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is?
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és a döntések
meghozatalára.
Kulcs, 2017. május 17.
Jobb Gyula sk.
polgármester
Határozati javaslat:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ........./2017. (...) határozata a
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rászoruló gyermekek
intézményen kívüli szünidei étkeztetése tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött:
1./

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete helyben hagyja / elutasítja, hogy
az étkezés egyszer használatos műanyag edényekben kerüljön kiosztásra.

2./

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szünidei étkeztetés helyszínét a
nyitva tartási időszakban a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményben
(2458. Kulcs, Óvoda u. 1.) az óvoda zárva tartási idejében, 2017. augusztus 1— augusztus 31.
napja között pedig a Kulcsi Faluházban (2458. Kulcs, Kossuth Lajos utca 85.) jelöli ki.

3./
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kiterjeszti / nem terjeszti ki az
ingyenes szünidei étkeztetés igénybevételének lehetőségét saját költségvetése terhére a „csak"
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára.
(Ha kiterjeszti: A
Képviselőtestület 2017. évi költségvetése terhére vállalja az ingyenes szünidei étkeztetés
költségét. Ennek fedezete: ............................................ )
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: 2017.

10. 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 nyújtom be beszámolómat a 2017. április hónapban általam
elbírált települési támogatásokról a Testület felé.
Kulcs, 2017. május 17.
Jobb Gyula
s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) 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

11. napirend
Előterjesztés

Tárgy: A+N Kalóz Kft. kérelme Kulcsi Hajóállomás területének bérlete iránt

Tisztelt Képviselő-testület!

A+N Kalóz Kft. azzal a kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy
szíveskedjen a Kulcsi Hajóállomás területén (Kulcs, Sőtér sétány 2654. hrsz. alatt) 50 m2
területet bérbe adni, mely magában foglalja a Hajóállomás területén található látványkonyhát
is. A bérbe adás idejének 2017. június 1 – augusztus 31. napját kérte megrendelni. A
területen hideg- és melegkonyhai kiszolgálást kívánnak létesíteni. Kérelmező a terület bérleti
díjaként 50 ezer Ft + ÁFA bérleti díjat ajánlott fel. Előterjesztésem mellé csatolom a
benyújtott kérelmet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására, és a döntés
meghozatalára.
Kulcs, 2017. május 25.
Jobb Gyula s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (...) határozata az A+N
Kalóz Kft. kérelme ügyében a Kulcsi Hajóállomás területének bérletéről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és
úgy döntött, hogy az A+N Kalóz Kft. kérelmében foglaltakat támogatja / elutasítja.
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bérleti szerződést köt az A+N Kalóz
Kft.vel (2458. Kulcs, Rákóczi u. 146.) a Kulcs, Sőtér sétány 2654. hsz. alatti, Kulcs,
Hajóállomás megnevezésű ingatlan 50 m2 területére.
A terület bérleti díja: 50.000 Ft + ÁFA/hó.
A bérleti szerződés hatálya 2017. június 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig tart.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

12. napirend
Előterjesztés

Tárgy: Kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI kérelme támogatás iránt
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI kérelmet nyújtott be Önkormányzatunk felé a
Diákolimpia országos döntőjén részt vevő gyermekek és kísérőik étkezési költségeinek
támogatás iránt. Az országos döntőt 2017. június 18-21 között rendezik meg Miskolcon.
A kérelemben 60.000 Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást igényelnek.
A kérelmet előterjesztésemhez mellékelem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására, és a döntés
meghozatalára.
Kulcs, 2017. május 25.
Jobb Gyula s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (...) határozata Kulcsi
Fekete István Általános Iskola és AMI támogatási kérelméről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és
úgy döntött, hogy Kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI támogatási kérelmében
foglaltakat támogatja / elutasítja.
(amennyiben támogatja: , és a Diákolimpia országos döntőjén részt vevő gyermekek és
kísérőik étkezési költségeinek fedezetére 60.000 Ft egyszeri vissza nem téritendő támogatást
nyújt. A támogatás fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
államháztartáson kívüli szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata.)
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

