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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 28-án 16.00 
órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott soron következő nyílt testületi 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Jobb Gyula polgármester 
  Fejes Balázs alpolgármester,  
  Dr. Árva Helga jegyző 

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

Igazoltan távol: Holl Tamásné képviselő 
 
Lakosság részéről megjelent: 4 fő 
 
Jobb Gyula polgármester 
Köszönti a soron következő nyílt testületi ülés résztvevőit. Külön köszönti Nagy Pétert, az E2 
Hungary Zrt képviselőjét. 
A megjelenteket röviden tájékoztatja az előző testületi ülés óta történt eseményekről: 
A Hajóállomás beindítása, életre keltése a legfontosabb feladat. Hétvégén zenés esti 
rendezvény kerül megtartásra, melyre sok érdeklődőt várnak. A büfé beüzemelésre került, 
melyről az előző testületi ülésen határoztak a képviselők. A Kulcsi Művelődési Ház és 
Könyvtár alapításával kapcsolatos döntések ezen az ülésen történnek meg. A hajóállomás 
épülete, hogy a  funkcióját el tudja látni, nagy anyagi ráfordítást igényel. A csónakok 
tárolásának, elhelyezésének bérleti díjának megállapítása, a szállásdíj megállapítása is a 
képviselőtestületre tartozik, valamint a szálláshely díja is fontos kérdés, ezt a következő 
testületi ülésre ki kell dolgozni. TAK bejárás történt a mai napon. A KASIB Mérnökiroda Kft. 
munkatársa és Szabó Imre főépítész bejárták Kulcs községet, hogy a településrészek 
kialakítását meghatározzák. A végső forma elfogadása előtt lakossági tájékoztatást fognak 
tartani, hogy figyelembe tudjuk venni a lakosság véleményét, javaslatát is.  
 
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 6 fő, a képviselő-testület 
határozatképes.  
 
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzák meg, hogy a 8. napirendi pontot tárgyalják 
először, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan jelen van a vállalkozás képviselője, aki a 
felmerülő kérdésekre választ tud nyújtani. 
 
A képviselők kézfeltartással elfogadták a javaslatot. 
 
  
Tájékoztatja a képviselő-testületet a napirendi pontokról.  
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2017 (VI. 28.) határozata   
Kulcs Községi Önkormányzat 2017. VI. 28. képviselőtestületi ülésének napirendi 

pontjairól  
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Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja az 

előterjesztésben meghatározott napirendi pontot. 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 

1.       E2 Hungary Zrt. gázár ajánlata  

2. Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár alapítása és az ezzel kapcsolatos döntések 
meghozatal 
3.      Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként, 
valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 
4.      Tájékoztatás a Fejér Megyei Közgyűléshez benyújtott Pénzügyi keret által 
meghirdetett kamatmentes kölcsön pályázatról 
5.      Az Adonyi TKT tagok közötti elszámolás 
6.      Kulcs Község Polgármesterének, Alpolgármesterének jutalmazása  
7.      Kulcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalmazása  
8.      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 
9.       Hikari Dojo Sportegyesület és Sz.B. kérelme Sz. E. Karate Világbajnokságon való 
részvételének támogatására  
10.  Tájékoztatás Kulcs Községi Önkormányzat által a  „Helyi kezdeményezések, közösségi 
rendezvények, programok támogatása 2017. évben” tárgyú felhívásban pályázó  civil 
szervezetek támogatásáról Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása pályázaton részvétel  
11.  Egyebek 

 
 

 
 

1. E2 Hungary Zrt. gázár ajánlata 
 
Jobb Gyula polgármester 
 
Önkormányzatunkat felkereste a E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt, mely a 
gázár ajánlatot nyújtott be Önkormányzatunk felé. A cég ajánlatát és szerződés-tervezetét 
előzetesen megküldtük. Az ajánlatában évi 453 e Ft megtakarítást prognosztizált 
intézményeink részére a mellékelt táblázat szerint. Referenciaként megküldte néhány Fejér 
megyei Önkormányzat nevét, Baraccsal és Dunaföldvárral telefonon felvettük a kapcsolatot, a 
jegyzők elmondták, hogy ténylegesen kötött önkormányzatuk fenti céggel szerződést, de még 
nem telt el egy év a szerződés kötés óta, így még nem tudtak beszámolni tényleges 
megtakarításról.  
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Nagy Péter képviselő 
Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az E2 Hungary Zrt. 
energiakereskedelemmel foglalkozik. Átnézte Kulcs Községi Önkormányzat gázszámláit és a 
mellékelt megtakarítást tudná eszközölni. Kedvezőbb m3 árat tud ajánlani. A környező 
települések közül több önkormányzattal kötöttek szerződést. Mivel a szerződéskötés még 
ebben az évben történt, ezért konkrét adatokkal nem tud szolgálni a megtakarítást illetően. 
Kulccsal történő szerződés-kötés esetén a szerződést szeptember 1-től lehetne kötni, 30 napos 
felmondási idővel. 
 
Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
A bizottság megtárgyalta részletesen az előterjesztést. Tavalyi évben került át a gázszámlázás 
az EOn Zrt-től a Főgáz Zrt-hez. Az energiakereskedők az árrésből élnek, már többen 
jelentkeztek, hogy kössön velük szerződést az önkormányzat. A kedvezményt, melyet az E2 
Hungary Zrt ajánlott, jelentéktelennek tartja. A készenléti díjat tartalmazza ez az ár? A 
kapacitás lekötés esetén – ha nem használja fel mindet az önkormányzat – akkor mi történik? 
Sajnos nincs pozitív példa, mert nem tudja bemutatni a képviselő úr a többi településnél, hogy 
mennyi tudtak spórolni. Véleménye szerint még ne döntsön az önkormányzat a szolgáltató 
cseréjében, alaposabban körül kell nézni. 
 
Dr. Árva Helga jegyző 
A következő kérdéseket teszi fel: mennyiben és milyen mértékben módosítható a megküldött 
szerződés-tervezet? Melyik pontokat nem lehet módosítani? Hűségnyilatkozat esetén mi a 
kedvezmény, ezt nem tartalmazza a tájékoztató. A tervezet 10.2. pontja szerint a 
szerződéskötőnek tudomásul kell vennie, hogy a piaci árak bármikor változhatnak. Ez a 
hűségnyilatkozatot nem érinti, véleménye szerint ez elbizonytalanítja az árképzés tartósságát, 
a fizetendő díj akár a szerződéskötés másnapján is bekövetkezhet, és már változhat is a 
megtakarítás nagysága. 
 
Fejes Balázs alpolgármester 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a TOP pályázatok keretében az önkormányzat szilárd 
biomassza alapú fűtőmű és kapcsolódó hőrendszer létesítésére pályázatot nyújtott be. Ha a 
pályázat kedvező elbírálásban részesül, és a létesítmény megvalósul, akkor a gázfelhasználás 
jelentősen csökkenni fog. 
 
Nagy Péter képviselő 
A lekötésnél nincs kötelező vételi kötelezettség, az esetleges fel nem használt m3-ek után 
kötbér kivetésére nem kerül sor. Ennél kedvezményesebb árat nem tudnak ajánlani. 
 
Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
Üzleti alapon működik a vállalkozás. Fenntartja a véleményét, hogy alaposabban járjon utána 
az önkormányzat, mielőtt szerződés-kötésre kerülne sor, mivel semmilyen referenciával nem 
rendelkezik a cég. 
 
Nagy Péter képviselő 
Ennyi kedvezményt tud ajánlati a Zrt. A környező településeknél megkötött szerződések 
esetén csak január 1-től tudnak majd kimutatást készíteni, hogy mennyivel csökkentek a 
gázszámlák.  
 
Deák Ibolya képviselő 
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Örömmel fogadja a változást. Újszerű a piacon, a fogyasztók érdekében jöttek létre a 
kereskedők. Az a kérdése, hogy tényleg kimutatható lesz a megtakarítás? 
 
Nagy Péter képviselő 
Természetesen. Ha csökken a gázár, akkor csökkenni fog a kiszámlázott összeg is. 
 
Oberrecht Tamás képviselő 
%-ban mennyi a különbség? Tudja vállalni hosszú távon is a cég kedvezményt? 
 
Nagy Péter képviselő 
A lakossági ügyfelek a rezsicsökkentés címén kaptak kedvezményt, a nagyobb fogyasztók 
ebből a körből kimaradtak. Náluk a csökkenés így érhető el. A szerződéskötés először 
határozott időre szól, utána pedig határozatlan idejű is lehet. 
 
Jobb Gyula polgármester 
Ami megismerhető volt, az megismertük, úgy gondolja, hogy ez azonban nem elegendő a 
végleges döntés meghozatalára. Kéri Nagy Pétert, hogy a jegyző asszony kérdésére válaszolva 
küldje el emailben azt, hogy a szerződés-tervezet mely pontjai állandóak, és melyeket lehet 
változtani. Javasolja, hogy egy későbbi időpontban, esetleg referenciák bemutatását követően 
döntsön a testület ebben a kérdésben.  
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2017 (VI. 28.) határozata 
Kulcs Községi Önkormányzat E2 Hungary Zrt gázár ajánlatát 

döntéshozatal nélkül határozatlan időre elnapolja. 

Felelős: Jobb Gyula polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

2. Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár alapítása és az ezzel kapcsolatos döntések 
meghozatala 

Jobb Gyula polgármester 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az elmúlt évben elvégezte a könyvtár helyszíni 
vizsgálatát. A vizsgálat során megállapította, hogy nem elegendő, ha a Könyvtár Kulcs 
Községi Önkormányzat szakfeladatán, nem önálló egységként végzi a működését, ezért a 
Könyvtár további  működését illetően a Képviselő-testületnek döntenie kell. A Képviselő-
testület a 157/2016. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozatával úgy döntött, hogy  
önálló intézményként meg kívánja alapítani a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtárat. A 
szükséges okirat tervezeteket előkészítettük, azok előterjesztésem mellékletét képezik. A 
Kulturális törvény 81. § (1) bekezdése alapján a közművelődési intézmény létesítése esetén a 
testületi döntés meghozatala előtt a miniszter véleményét be kell szerezni. Önkormányzatunk 
a szükséges véleményt megkérte. A Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár irányítja és felügyeli 
a Kulcsi Hajóállomás épületét is, melyben a kulturális és művelődési feladatai mellett 
turisztikai feladatokat is ellát. A Művelődési Ház és Könyvtár részére szükséges a 2017. évi 
költségvetésben 3 fő közalkalmazotti álláshely státuszának megállapítása. A takarítói 
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feladatokat továbbra is közmunka program keretében kívánjuk ellátni, ezért arra további 
státuszt megállapítani nem szükséges. Az 1992. évi XXXIII. törvény 6/A §, 6/B § rendelkezik 
a közművelődési intézményben az intézmény vezetőjére vonatkozó képesítési előírásról.  Az 
1992. évi XXXIII. törvény 20 §, 20/A §, 20/B §  és a 2/0993. (I.30.) MKM rendelet 
rendelkezik a könyvtáros képesítési előírásáról.   
 
Önkormányzatunk elkészítette a Kulcsi Művelődési Ház szükséges szabályzatait és okiratait.  
A Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázati felhívásra 2 pályázat érkezett be. A 
szakértő javaslata alapján egy jelentkező, Sólyom Sándor felel meg az előírt 
követelményeknek. Mindezek figyelembevételével Sólyom Sándor igazgató kinevezését 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
A képviselő testület már többször tárgyalta a Kulcsi Művelődés Ház és Könyvtár alapításával 
kapcsolatban felmerült kérdéseket. Arra az elhatározásra jutottak, hogy igazgató kinevezése 
javasolt. Ha van erre a beosztásra alkalmas szermély, akkor mindenképpen alkalmazni kell, 
hogy a rendezvények lebonyolítása zökkenőmentes legyen. 
 
Sólyom Sándor pályázó 
Köszönti a megjelenteket. Rövid bemutatkozást tart. Örömét fejezi ki, hogy nagyon pozitívan 
álltak hozzá és segítettek neki, pld. szálláskeresésben is. Ha elnyeri a képviselők bizalmát, 
akkor a lakhatás megoldásában kér segítséget. Kulcson szeretne ingatlant vásárolni, addig 
pedig Dunaújvárosban lakna. A végleges megoldás kb. 1-2 hónapot venne igénybe. 
 
Jobb Gyula polgármester 
Örömét fejezi ki, hogy megfelelő végzettségű szakember adta le a pályázatát. Fontos, hogy a 
Hajóállomás beindulásánál már szakember oldja meg a felmerülő feladatokat, aki rendelkezik 
rutinnal és tudja, hogy mi a dolga. A Hajóállomás kiemelt jelentőségű a programok 
lebonyolításában.  
 
Deák Ibolya képviselő 
Javasolja, hogy amíg a végleges lakhatás nincs megoldva, addig lakhatna a Carpe diem 
Rekreációs Alapítvány vendégházában is. Vannak kiadó szobák, melyek minden igényt 
kielégítenek. 
 
Sólyom Sándor pályázó 
Az eddigi hagyományos rendezvényeket szeretné bővíteni. Pld. a gasztronómia rendezvényt 
szeretne bevezetni. Munkamániásnak tartja megát, tisztában van vele, hogy az ilyen 
beosztásnál nem lehet nézni, hogy hétvége vagy ünnep van-e. Szívesen vállalná ezt a munkát. 
Vállalja, hogy június 30-án, pénteken reggel jelentkezik, aláírja a szerződést és munkába áll. 
 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2017. (VI.28.) 
határozata  a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár alapításáról 
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kulcsi Művelődési Ház és 
Könyvtár alapításáról szóló előterjesztést, és úgy  

döntött, hogy meg kívánja alapítani a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár intézményt.  

 Felelős: Jobb Gyula polgármester  
Határidő: azonnal 

 

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

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2017. (VI. 28) 
határozata a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratáról:  

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcsi Művelődési Ház és 
Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

„Okirat száma: ………………………… 

Alapító okirat 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár 

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

megnevezése: Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 85. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. …. 

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
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2.1.1. megnevezése: Kulcs Községi Önkormányzat 

2.1.2. székhelye: 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 83. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

A költségvetési szerv irányító szervének 

megnevezése: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

székhelye: 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 83. 

3.1. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.1.1. megnevezése: Kulcs Községi Önkormányzat 

3.1.2. székhelye: 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 83. 

 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53. § és 
64. §-ában meghatározott nyilvános könyvtári ellátás, valamint a 73. § (2) bekezdésében 
meghatározott közművelődés feltételeinek biztosítása, helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, ellátása.  

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári, levéltári tevékenység keretében a könyvtári 
állomány gyarapítása, nyilvántartása, könyvtári szolgáltatások biztosítása, valamint 
közművelődés – kulturális értékek gondozása.   

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082044 Könyvtári szolgáltatások 

3 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

4 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

5 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

6 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kulcs község közigazgatási területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár 

vezetőjét kinevezési jogkörében eljárva Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi 

ki. Az egyéb munkáltatói jogokat a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár vezetője tekintetében 

Kulcs Községi Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. A vezető a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint 5 évre, pályázati eljárás útján, határozott időtartamra 

kerül kinevezésre. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 

közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

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

Kulcs, 2017. ….. 

P.H. 

Jobb Gyula 

polgármester 

” 

 
 
 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2017. (VI.2 8.) 
határozata a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár szabályzatairól: 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcsi Művelődési Ház és 
Könyvtár  

 
a) Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

b) Fenntartói nyilatkozatát, 
c) Küldetésnyilatkozatát, 

d) Házirendjét, 
e) Könyvtárhasználati szabályzatát, és 

f) Gyűjtőköri szabályzatát 
 
a jegyzőkönyv mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. 
 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2017. (VI. 28.) határozata A 

Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakörének betöltéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött:  

Sólyom Sándor, Sajószentpéter, Bajcsy Zs. út 8. szám alatti lakost kinevezi  a Kulcs 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójává   

2017. július 1-től 2022. június 30-ig terjedő 5 éves időtartamra. 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Sólyom Sándor  intézményvezető 
illetményét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény alapján az alábbiak 

szerint állapítja meg: 
 

Alapilletménye: bruttó  202.020 Ft 
Garantált illetmény: 6.475 Ft 
Kulturális pótlék  30.400  Ft 

Magasabb vezetői pótlék 40.000 Ft 
 
 

Összes illetménye: bruttó: 278.895 Ft 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
Határidő: 2017. július 1. 
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3. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként, 
valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására  

 
 
Dr. Árva Helga jegyző 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal kibocsátott egy törvényességi felhívást, amelyben jelezte, 
hogy az anyakönyvi eljárásról és annak díjairól szóló önkormányzati rendeletünk elavult, így 
jogszabálysértő. Az új, hatályos jogszabályok alapján rendeletben kell szabályozni a hivatali 
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályait és a többletszolgáltatás ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető részére 
fizetendő díj mértékét. A 2011-es rendeltünket felülvizsgáltuk, ennek alapján megalkottuk az 
új rendelet-tervezetet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet tervezet megvitatására 
és elfogadására.  
 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotja: 

Kulcs Községi Önkormányzat 9/2017. (VI. 29.) Önkormányzati rendelete a hivatali 
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető 
részére fizetendő díj mértékéről  

 
4. Tájékoztatás a Fejér Megyei Közgyűléshez benyújtott Pénzügyi keret által meghirdetett 

kamatmentes kölcsön pályázatról 

 

Jobb Gyula polgármester 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2017. (V. 24.) határozatával döntött 
arról, hogy  indul  a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., mint az ALBA 
Takarékszövetkezet „f.a” Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.01-14-007285., sz. végzése által 
kijelölt felszámolója által meghirdetett pályázati felhíváson, melyben  az nyilvános pályázati 
felhívás útján értékesíteni kívánja kulcsi Alba Takarékszövetkezet ingatlanát. A Képviselő-
testület a nyilvános árverésen a Kulcsi Kirendeltség megnevezésű vagyonelem, Kulcs, 
belterület 4106/2. hrsz. alatt felvett, természetben 2458. Kulcs, Rákóczi u. 141. szám alatt 
található, 900 m2 területű, kivett takarékszövetkezet és udvar megnevezésű ingatlan, továbbá 
az ingatlanban található ingóságok megvásárlására 22.915.000 Ft nettó vételárat  ajánlott meg.  
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. törvény 13. § 
(1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás biztosítására kívánja 
használni. A nyilvános árverésen az Önkormányzat nyertes lett, így 60 napon belül meg kell 
fizetnie a vételárat, melynek teljes összege: 29.684.092 Ft. Emellett az épület minden hatályos 
jogszabálynak megfelelő egészségügyi intézménnyé való átalakítása, berendezése további 10 
millió Ft-ot vesz igénybe. A vételár kiegyenlítése súlyosan megterheli Önkormányzatunk 
költségvetését, ezért benyújtottuk pályázatunkat a Fejér Megyei Közgyűlés által meghirdetett 
kamatmentes kölcsön pályázatra. A pályázat keretében kívánunk pályázni a Pénzügyi 
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Keretből 19.684 e Ft elnyerésére. A benyújtott pályázatunkra a 2017. június 22-i Közgyűlésen 
történt döntés, melyben Önkormányzatunk részére 17.700 e Ft 3 éves futamidővel 
visszatérítendő, kamatmentes kölcsönt ítéltek meg.  
 
Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Javasolja, hogy részt vegyen az önkormányzat a 
Fejér Megyei Közgyűlés Által a Pénzügyi Keretben biztosított kamatmentes kölcsön 
pályázaton. 
 
Jobb Gyula polgármester 
Július 4-én 10 órakor a Rákóci utca 141. sz. épületnél bejárás történik. A bejárásra meghívót 
kapnak az orvosok is, hogy meg tudják tekinteni az épületet, a belső terek kialakítása miatt.  
 
Deák Ibolya képviselő 
Érdeklődik, hogy az új orvosi rendelő mikor kerül tényleges, működő átadásra? 
 
Jobb Gyula polgármester 
Felül kell vizsgálni egy építésszel, hogy milyen szükséges intézkedéseket kell elvégezni 
ahhoz, hogy a rendelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően működhessen, ezeket a 
feladatokat el kell végezni. Véleménye szerint a téli hónapokra átadásra kerülhet sor. 
 
Fejes Balázs alpolgármester 
Véleménye szerint már előbb is átadásra kerülhet. Költséghatékonyabbnak tartaná, ha mind a 
három orvos és a védőnők is egy épületben kerülnének elhelyezésre. 
 
Többen egyetértésüket fejezték ki. 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 

89/2017. (VI. 28.) KT. számú határozata a Fejér Megyei Közgyűléshez benyújtott 
kamatmentes kölcsön pályázatról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Fejér Megyei Közgyűléshez 
benyújtott kamatmentes kölcsön pályázat” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy 

a Fejér Megyei Közgyűlés Által a Pénzügyi Keretben biztosított pályázati keretben benyújtott 
pályázaton részt kíván venni. 

A Fejér Megyei Közgyűlés által megítélt 17.700.000 Ft kamatmentes kölcsönt fel kívánja venni. 

A kölcsönt az ALBA Takarékszövetkezet „F. a.” Kulcsi Kirendeltség megnevezésű 900 m2 területű 
ingatlana annak berendezésével együtt megvásárlására (Kulcs, belterület 4106/2. hrsz.)  valamint az 

épület egészségügyi alapellátás céljára alkalmas épületté alakítására kívánja fordítani.  

A kamatmentes kölcsön visszafizetése három évi egyenlő részletben történik, a visszafizetés végső  
határideje: 2020. június 30. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsön-szerződés megkötésére. 
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Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
5.  Az Adonyi TKT tagok közötti elszámolás 
 
Jobb Gyula polgármester 
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésre és a tagok közötti elszámolásra 
vonatkozó megállapodás 2017. április 24-én került aláírásra. A megállapodás 9.4.1. pontja 
alapján az elszámolás is elkészült.  A megállapodás 9.4.2. pontja alapján a tagi 
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek az elszámolást soron következő ülésükön, de 
legkésőbb 30 napon belül meg kell tárgyalniuk, s annak elfogadása tekintetében döntést kell 
hozniuk. A Magyar Államkincstárnál a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásból törölte az 
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulást 2017. április 30. megszűnési és 2017. május 15. törlési 
dátummal.  
 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  90/2017. (VI. 28.) KT. számú 
határozata az Adonyi TKT tagok közötti elszámolásról 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Adonyi TKT tagok közötti 

elszámolásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat az alábbiak 
szerint fogadja el.: 

 
1. A megállapodás 1. sz. mellékletében (mely tartalmazza a bruttó értéket, az elszámolt 

értékcsökkenést és a nettó értéket) felsorolt eszközök az ott megnevezett település 
tulajdonába adja. 

 
 

2. A Társulás bankszámlájának záró. lakosságszám arányosan megosztott záró 
egyenlegét 1.186.613,26 Ft-ot az alábbiak szerint utalja át a települések 
bankszámlájára (Ft-ban):   

Adony 12024009-00112721-
00100009 

195.037,- 

Beloiannisz 11736037-15361710-
00000000 

 58.714,- 

Iváncsa 12024009-00147915-
00100006 

144.178,- 

Kulcs 11736037-15365233-
00000000 

151.367,- 

Perkáta 11736037-15727189-
00000000 

205.704,- 

Pusztaszabolcs 11736037-15361844-
00000000 

312.418,- 

Szabadegyháza 11736051-15362632- 115.212,- 
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00000000 
 
 

  

3. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között szereplő ingatlanokat az alábbi 
nettó értéken adja át: 
                                 Adony:  40.939.557,-  
      Perkáta: 36.933.133,-  

 
 

Felelős:     Jobb Gyula polgármester 
Határid ő: 30 napon belül, legkésőbb: 2017. július 15.                             

 
 
 
6.  Kulcs Község Polgármesterének, Alpolgármesterének jutalmazása  
 
Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
Kulcs Községi Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2017. (III.01.) önkormányzati 
rendelete alapján 2017. évben a Polgármester és Alpolgármester részére jutalom kifizetése 
betervezésre és elfogadásra került, bruttó 1.590.486,- Ft összegben. A Gazdasági, Pénzügyi, 
Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság képviseletében javaslom, 
hogy Jobb Gyula polgármester és Fejes Balázs alpolgármester részére a Köztisztviselők Napja 
alkalmából egy  havi bruttó illetmény kifizetésre kerüljön. Az előirányzat fedezete Kulcs 
Községi Önkormányzat számláján rendelkezésre áll. A teljes összeg Kulcs Községi 
Önkormányzat szakfeladatára kerül számfejtésre. 
 
Posch János képviselő 
Tisztában van vele, hogy a jutalmak betervezésre kerültek, és azt a testület el is fogadta. 
Kérdezi a vezetőktől, hogy mivel érdemelték ki a jutalmak kifizetését? Mit tettek a községért? 
Milyen pályázaton nyertek? Tudomása alapján egyetlen pályázaton sem nyertünk, és nem 
javasolja a jutalmak kifizetését sem a polgármesternek sem az alpolgármesternek. A 
választóknak mit mondjon, miért kapnak jutalmat a vezetők? A vezetők már úgy vannak vele, 
hogy alanyi jogon jár nekik a jutalom. A hivatali apparátusnak javasolja a jutalmazást, a 
hivatalban folyik a munka, de a vezetőknek nem, mert nem tud felmutatni látható fejlődést. 
 
Fejes Balázs alpolgármester 
Nem gondolja, hogy el kell számolnia a munkájával, de 13 pályázatot nyújtott be az utóbbi 
évben az önkormányzat. A TOP-os pályázatok közül még egy sem került elutasításra, mind 
bírálat alatt áll. Ilyen sok pályázat benyújtására nem került sor egyetlen ciklusban sem. Három 
pályázat nyert egyébként más pályázati felhívásokból, gondoljunk csak az elkészült járdára.  
 
Jobb Gyula polgármester 
Felhívja Posch János képviselőt, hogy nyilatkozzon: az előző ciklusban a választásokat 
megelőzően pont  ő volt az alpolgármesterként, aki azt  mondta, hogy ne induljanak egyetlen 
pályázaton sem, mert a csatorna beruházás miatt nem lesz önereje az önkormányzatnak. A 
jegyző asszonnyal ő ült le és dolgozta ki végül a TOP pályázatot megelőző adatszolgáltatást. 
Így volt? 
 
Posch János képviselő 
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Emlékszik, hogy mit mondott. Most nem arról van szó, hogy a múltbeli cselekedeteket 
felemlegessük, vagy azzal kelljen bárkinek is elszámolnia. Fenntartja az akkori állítását, 
hiszen egy csatorna beruházás ilyen kisközségnek minden pénzét felemészti. A régi dolgokat 
nem kell emlegetni, nem az ő elszámoltatása ennek a napirendi pontnak a témája. Az egy más 
helyzetet hozott, hogy az állam átvállalta a beruházás kivitelezését, és önrész kifizetésére sem 
fog sor kerülni. Ha egyáltalán elindul a beruházás, mert már ebben sem biztos. Semmi 
konkrétumot nem tud mondani senki, a lakók is bizonytalanok, hogy mikor lesz a 
csatornázásból valami. 
 
Jobb Gyula polgármester 
A mostani vezetőknek köszönhető, hogy az önrészt nem kell megfizetni. Ez kb. 300 eFt 
ingatlanonként, amely a lakosság zsebében marad. Sajnálja, hogy ilyen helyzet alakult ki, 
mert szándékában állt, hogy a jutalmát a Kulcsi Sport Egyesületnek ajánlja fel, amely most 
adott be kérelmet az önerő támogatása iránt. Elkötelezett a sport felé, és ezzel szerette volna 
segíteni a munkát. 
 
Oberrecht Tamás képviselő 
Ez a jutalom semmihez nem volt kötve. Év elején a költségvetésbe betervezésre került és nem 
célprémiumként lett betervezve. Akkor mindenki elfogadta, a keret is rendelkezésre áll, ez 
egy évről évre bekövetkező folyamat, a köztisztviselő nap alkalmából mindig volt erre példa, 
nem érti, hogy most miért aggályoskodnak. 
 
Deák Ibolya képviselő 
Véleménye szerint mind a polgármester, mind az alpolgármester bérei nagymértékben 
növekedtek a régiekéhez képest.  A pluszmunkáért nem jár külön jutalmazás, hiszen ezért 
lettek választott tisztségviselők, erre tettek esküt.  A pályázatokról: a járda beruházás csúszik, 
mint a rétestészta, a költségek is jelentősen megnövekedtek. A többi – Kulcsnak jelentős 
pályázatokon nem nyertünk. A lakók mit látnak? Gazos telkek, kátyús, rossz állapotú utak, 
több zsebből vérzik az önkormányzat. Önmérsékletet kér a vezetőktől, mert véleménye szerint 
a közhangulatot borzolja az esetleges jutalmak kifizetése. 
 
A képviselőtestület  tartózkodás nélkül, 3 igen és 3 nem szavazattal nem hoz határozatot. 
 
Dr. Árva Helga jegyző 
Felhívja  a tisztelt képviselő-testület figyelmét, hogy a személyeskedés nem méltó a képviselő 
testület üléséhez. A jutalmak nem célfeladat elvégzéséhez kötött jutalomként kerültek 
tervezésre a költségvetésben, az önkormányzat működése folyamatos, a tervek szerint halad, a 
keret rendelkezésre áll. Az a felvetés, hogy azért nem javasolja képviselő úr a jutalom 
megállapítását a polgármesternek és az alpolgármesternek, mert nem nyertek a pályázatok, az 
nehezen elfogadható, hiszen a pályázati munka el lett végezve, sokszor erőn felül is a 
rendkívül szűk beadási határidőkre tekintettel, és azt követően, hogy a pályázat benyújtásra 
kerül, már nincs lehetőség a döntésben való részvételre. Egyetlen pályázat sem lett elutasítva, 
nincs hiánypótlási felhívás, tehát minden pályázat a kiírt feltételeknek megfelel. A pályázatot 
elbíráló szakemberek döntenek arról, hogy mely beérkezett pályázatokat tartják támogatásra 
alkalmasnak. Jelenleg – mint ahogy azt alpolgármester úr is mondta – egyetlen pályázatunk 
sincs elutasítva semmilyen, az önkormányzat hibájára visszavezethető hiányosság miatt.  
 
Oberrecht Tamás képviselő 
Ilyen eset a 21 éves fennállásunk óta nem fordult elő, minden évben problémamentesen 
lezajlott a jutalmak megállapítása, ha volt rá előirányzat és volt rá keret. Volt olyan is, amikor 
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több havi jutalom került kifizetésre. Nemcsak a pályázattal kapcsolatos feladatok, hanem az 
egyéb más önkormányzati feladatok, kötelezettségek is az előirányzatok szerint folynak, nem 
érti ezért ezt a felvetést. Javasolja, hogy a tisztelt képviselő-testület gondolja át még egyszer a 
döntését, és polgármester úr tegye fel még egyszer szavazásra a kérdést.  
 
 
A határozati javaslat újra tárgyalása után a képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

91/2017. (VI. 28.) KT. számú határozata Kulcs Község Polgármesterének, 
Alpolgármesterének jutalmazásáról 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcs Község 

Polgármesterének, Alpolgármesterének jutalmazása” című előterjesztést, és úgy döntött, hogy 
Jobb Gyula polgármester és Fejes Balázs alpolgármester részére egy-egy havi bruttó 

illetményt állapít meg jutalom jogcímen.  
 

A jutalom fedezete Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Jutalom 
előirányzata.  

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester  

Határidő: azonnal 
 

 
7. Kulcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalmazása  
 
Jobb Gyula polgármester 
Kulcs Községi Önkormányzat költségvetéséről szóló Önkormányzati rendelete alapján a 
Kulcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2017. évben  is jutalom-keret előirányzat 
áll a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére. A jutalomkeret összegéből a  jegyző az általa 
benyújtott előterjesztés alapján  50 %  összeget kíván  a 2017. július 1-jei Köztisztviselői Nap 
alkalmából a hivatal köztisztviselői részére jutalom címen megállapítani és kifizetni.  Az 
előirányzat fedezete a Kulcsi Polgármesteri Hivatal  számláján rendelkezésre áll. A 
Köztisztviselők Napja alkalmából kifizetendő jutalom kifizetését támogatja. Dr. Árva Helga 
jegyző részére egy havi bruttó illetmény megállapítását javasolja.  A fennmaradó összeg 
jutalomként történő felosztása a jegyző asszony hatáskörébe tartozik. 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

92/2017. (VI. 28.) KT. számú határozata Kulcsi Polgármesteri Hivatal  
köztisztviselőinek jutalmazásáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcsi Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőinek jutalmazása” című előterjesztést, és úgy döntött, hogy a Kulcsi 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére  a 2017. július 1-jei Köztisztviselői Nap 
alkalmából Bruttó 2.777.000,- Ft összeget jutalom címen történő megállapítását és kifizetését 

engedélyezi  jutalom jogcímen.  
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A Polgármester a Jegyző részére annak egy havi bruttó illetményét állapítja meg jutalom 
jogcímen.  

 
A jutalom fedezete Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének Jutalom 

előirányzata.  
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester  
Határidő: azonnal 

 

8. 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 

Jobb Gyula polgármester 

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. május hónapban általam 
elbírált települési támogatásokról a Testület felé. 

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

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2017. (VI. 28.) 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. 

Felelős: Jobb Gyula polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

9.  Hikari Dojo Sportegyesület és Sz.B. kérelme Sz.E. Karate Világbajnokságon való 
részvételének támogatására 

 
Jobb Gyula polgármester 
A Hikari Dojo Sportegyesület és Sz.B., Sz.E. diákversenyző édesapja kérelmeket nyújtottak 
be Önkormányzatunk felé Sz.E. Karate Világbajnokságon történő részvételének támogatására. 
A világbajnokság Írországban lesz, melynek várható költsége 300 – 350 ezer Ft. Javasolja a 
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Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére, hogy különítsen el a 2017. évi költségvetésben egy 
adott összegű előirányzati keretet, akár a szociális keret terhére, amelyből a hasonló tárgyú 
megkereséseket az Önkormányzat kezelni tudja. Az utolsó negyedévben ugyanis több hasonló 
megkeresés érkezett Önkormányzatunkhoz, melyben különböző okokból és indokkal 
tehetséges kulcsi gyerekek támogatását kérelmezik. 
 
Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 
A bizottság megtárgyalta és 50 eFt támogatást javasolt. 
 
Deák Ibolya képviselő 
Az országos szövetség támogatja a versenyzőt?  Ha igen, akkor a szövetségnek kellene 
fizetnie a teljes költséget. 
 
Oberrecht Tamás képviselő 
Mi történik, ha a gyermeknek nem gyűlik össze a szükséges fedezet és nem utazik ki a 
versenyre? Ebben az esetben ki kell kötni a visszafizetési kötelezettséget.  
 
 
A képivelő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2017. (VI. 28.) határozata 
Hikari Dojo Sportegyesület és Sz.B. kérelme alapján Sz.E. Karate Világbajnokságon való 

részvételének támogatásáról  
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és 

úgy döntött, hogy a Hikari Dojo Sportegyesület és Sz.B. támogatási kérelmében  foglaltakat 
támogatja, és Sz.E. részére az Írországban megtartandó Karate Világbajnokságon részt vevő 

gyermekként 50.000  Ft egyszeri, vissza nem téritendő támogatást nyújt. A támogatás 
fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének államháztartáson kívüli 

szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata. 
 

Sz.B. köteles a támogatás összegéről szakmai beszámolót tartani és a felhasznált támogatási 
összeggel elszámolni 2017. szeptember 30. napjáig.  

Sz.B. a fel nem használt támogatási összeget köteles 2017. szeptember 30. napjáig Kulcs 
Községi Önkormányzat számlájára befizetni.   

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 
 

10. Tájékoztatás Kulcs Községi Önkormányzat által a  „Helyi kezdeményezések, közösségi 
rendezvények, programok támogatása 2017. évben” tárgyú felhívásban pályázó  civil 
szervezetek támogatásáról 

Jobb Gyula polgármester 

Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évben is megtette pályázati felhívását a civil szervezetek és 
helyi közösségek számára a „Helyi kezdeményezések, közösségi rendezvények, programok 
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támogatása 2017. évben” címmel. A pályázati felhívásra 3 pályázat érkezett, melyek mindegyikét 
a szükséges hiánypótlások után a Bíráló Bizottság támogatásra alkalmasnak ítélt meg.  A 
pályázatban részt vevő civil szervezetek: Carpe Diem Rekreációs és Általános Képzési 
Alapítvány, Kulcsi Sport Egyesület, A Jövő Kulcsa Egyesület. A Bíráló Bizottság mindhárom 
részt vevő részére 500.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a 2017. évi 
Kulcsi rendezvényeik megtartására.  A pályázatok megtekinthetők a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 
Irattárában. A pályázat támogatásához szükséges fedezetet az Önkormányzat a 2017. évi 
költségvetésében biztosította,  a Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek 
előirányzatában.  

Fejes Balázs alpolgármester 

Az előbb említett három pályázat került benyújtásra. A felhívásban közöltek szerinti pontszámok 
lett kialakítva, melyben 75 pont volt a maximum, 45 pont volt a minimális pontszám. Mindhárom 
pályázat a ponthatárokon belül helyezkedett el. 
 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2017. (VI.28.) határozata 

Kulcs Községi Önkormányzat által a  „Helyi kezdeményezések, közösségi rendezvények, 
programok támogatása 2017. évben” tárgyú felhívásban pályázó  civil szervezetek 

támogatásáról  
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és 

úgy döntött, hogy 
 

1. Carpe Diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány (2458. Kulcs, Deák F. u. 80.) 
2. Kulcsi Sport Egyesület (2458. Kulcs, Rákóczi u. 0423/6.) 
3. A Jövő Kulcsa Egyesület (2458. Kulcs, Kossuth L. u. 85.) 

 
részére 500-500 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2017. évben. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződések aláírására. 

 
A civil szervezetek támogatásának fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek előirányzata. 

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

11. Egyebek 

11.1. KSE vissza nem térítendő  támogatás kérelme a 2016/17 évi TAO pályázat 
önrészének fedezetére 

Jobb Gyula polgármester 
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A KSE a mellékelt kérelmet nyújtotta be, melyben vissza nem térítendő támogatást kér 1.589.770 
Ft értékben.  

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 

Mivel a sport fontos mozgatórugó egy község életében, a fiatalok szeretik a sportot, a bizottság 
javasolja a fenti összeg átutalását. Kéri a KSE vezetőjétől, hogy év elején kerüljön benyújtásra 
támogatási kérelem, hogy a költségvetés tervezésekor tudjon vele számolni a képviselő testület. 

 

Jobb Gyula polgármester 

Javasolja a tisztelt Képviselő-testület részére, hogy a most szükséges 1.552.999 Ft összeggel 
támogassa a Sport Egyesületet, és a fennmaradó 935.677 Ft-os igényről a likviditás 
függvényében, a szeptemberi adóbefizetések után, 2017. októberében tárgyaljon újra. Ecsődi 
Kálmán Elnök szóban a mai napon úgy nyilatkozott, hogy a 832.349 Ft összegű támogatás 
igényétől eltekint.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2017. (VI. 28.) határozataa 

Kulcsi Sport Egyesület  vissza nem térítendő támogatás biztosítására a 2016/17 évi 
TAO pályázat önrészének fedezetére kérelem elbírálásáról  

Kulcs Községi Önkormányzat képviselő testületet megtárgyalta fenti számú előterjesztést és 
úgy döntött, hogy a KSE kérelmét támogatja és 1.552.999 Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti, és a támogatási kérelemben foglalt 935.677 Ft támogatási igényt újra 
tárgyalja a 2017. októberi rendes testületi ülésén. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
Határidő: 2017. június 30. 

 
 

 
Posch János képviselő 
Az 56-os Emlékpark mikor kerül átadásra? A fűnyírással kapcsolatosan összehangolt terv 
elkészítését javasolja, hogy a közfoglalkoztatottak a megkezdett területet fejezzék be rendesen 
és utána kerüljön sor új területet levágására. Jelenleg mindenhol félbe hagyott területeket lehet 
látni. A szennyvízberuházás megkezdése mikorra várható? A TAK készítése milyen 
stádiumban van? 
 
Jobb Gyula polgármester 
Tájékoztatja a képviselőt, hogy az emlékpark átadásával kapcsolatban technikai problémák 
merültek fel. A vezetékes víz kiépítése, felderítése, az áramvezeték kiépítése sok munkát 
emésztett fel, így még nincs teljesen készen a teljes beruházás. A nyár végével kerülhet sor az 
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átadásra. A közmunkásokkal sok probléma van, melynek megoldása folyamatos. Figyelni 
fogja, hogy a megkezdett terület fűvágása befejezésre kerüljön. A csatorna beruházásról az 
ismeretei szerint változás nem történt. Ha lesz valami változás, első kézből fogja tájékoztatni 
a képviselőket. A TAK előkészítése folyik.  
 
Deák Ibolya képviselő 
Oberrecht Tamás képviselőtől kérdezi, hogy a temető fenntartásában történt változások 
átvezetése milyen stádiumban van? Ősszel a bekötőút mellett lévő területre fák ültetését 
javasolja. 
 
Oberrecht Tamás képviselő 
A telekalakítás átvezetése nem egyszerű, mert az egyházközségnél bonyolult megtalálni az 
arra jogosult aláírót. Dr. Vágner Elza ügyvédet bízta meg az önkormányzat ennek az 
ügyletnek a lebonyolításával, folyamatban van az ügyintézés. 
 
 
Mivel több hozzászólás, napirendi pont nem volt, a polgármester a nyílt testületi ülést 
berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
Jobb Gyula s.k.      Dr. Árva Helga s.k. 
polgármester       jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 
 
 
Fejes Balázs s.k. 
képviselő 
 


