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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 30-án 16.00 

órakor a  Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott soron következő nyílt testületi 

üléséről. 

 

Jelen vannak: Jobb Gyula polgármester     

  Dr. Árva Helga jegyző 

Deák Ibolya, Holl Tamásné, Oberrecht Tamás, Posch János képviselők 

 

Igazoltan távol: Fejes Balázs alpolgármester, dr. Menyhárt Ferenc képviselő 

 

Lakosság részéről megjelent: 1 fő 

 

 

Jobb Gyula polgármester 

Köszönti a soron következő nyílt testületi ülés résztvevőit. A polgármester megállapítja, hogy 

a képviselő-testület létszáma 5 fő, a képviselő-testület határozatképes.  

 

Napirend előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy a TAK-kal kapcsolatos véleményeket 2017. 

szeptember 4-ig nyújtsák be, hogy a határidőt lehessen tartani. Véleménye szerint pld. a 

buszmegállókat is ki lehetne cserélni, neki az adonyi példa nagyon tetszik. Az utcanévtáblákat 

is pld. egy Kulcs felirattal egységessé lehetne tenni. Az iskola homlokzatának mintáját 

javasolná a leendő intézmények, pl. a piac épületének homlokzatára is. Javaslatokat kér, ha 

lehet fotókat is mellékeljenek a jó példákhoz. El tudja  képzelni, hogy a Duna parton tornácos, 

íves házak épüljenek. Neki az is tetszene, hogy a Rákóczi Ferenc utca – Kossuth Lajos utca 

házai is egységesek, nyeregtetősek lennének.  

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2017. (VIII. 30.) határozata   

Kulcs Községi Önkormányzat 2017. VIII. 30. képviselőtestületi ülésének napirendi 

pontjairól  

 

Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja az 

előterjesztésben meghatározott napirendi pontokat. 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása 

2. Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata a 2017. I. 

féléves költségvetési tájékoztatóról 

3. 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 
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hatáskörben nyújtott szociális pénzbeni és természetbeni ellátások 

megállapításáról 

4. Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony 

Rendőrőrs kérelme anyagi támogatás iránt 

5. Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása  

6. DRV Zrt. által benyújtott, DRV_V_416 kódszámú víziközmű-rendszerre 

vonatkozó 2018-2032 évi gördülő fejlesztési terv 

 

 

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Jobb Gyula polgármester 

Kulcs Község Képviselő-testülete 2017-ban még nem módosította Kulcs Községi 

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló  költségvetési 

rendeletét. A jelenlegi rendeletmódosítást az önkormányzat, és az önkormányzati irányítás alá 

tartozó költségvetési szervek előző évi pénzmaradvány realizálódása miatt szükséges a saját 

hatáskörben javasolt előirányzat rendezése a kiadási és a bevételi oldalon is; valamint az  

államtól kapott többlettámogatás előirányzatosítása indokolja javarészt. 

 

Holl Tamásné képviselő 

A Gazdasági bizottság megtárgyalta  a rendelet módosítást. Jogszabály írja elő a kötelező 

szükséglet szerinti előirányzat módosítást negyedévente. A gazdálkodás kiegyensúlyozott az 

önkormányzatnál továbbra is, elfogadásra javasolja a tervezetet. 

Deák Ibolya képviselő 

Nem teljesen ide tartozik, de mégis összefügg a költségvetéssel, hogy az újság terjesztésével 

problémák vannak. Szerződésben került rögzítésre, hogy a vállalkozó vállalja a terjesztést is. 

Nagyon sok panasz érkezett már, hogy a lakók több utcában nem kapják meg az újságot. 

Véleménye szerint szerződés módosítás szükséges, le kell vonni a terjesztés költségét, mert a 

vállalkozó nem teljesítette a szerződésben foglaltakat. 

Jobb Gyula polgármester 

Köszöni az észrevételt, ő is tapasztalta a problémát, a vállalkozóval tárgyalásokat 

kezdeményez. 

Holl Tamásné képviselő 

Egyetért az előtte felszólalóval, ha nem tudja vállalni a vállalkozó a terjesztést, akkor más 

megoldást kell keresni. 

 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 

alkotja: 
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (VIII. 31.) önkormányzati 

rendelete Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról 

 

2. Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata a 2017. I. féléves 

költségvetési tájékoztatóról 

 

 

Holl Tamásné képviselő 

A Gazdasági bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2017. I. féléves költségvetési 

beszámolóját, és  elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő összegeket. 

 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2017. (VIII. 30.) határozata az 

Önkormányzat 2017. I. féléves költségvetési tájékoztatójáról 

Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 5/2017 (III.01). 

Önkormányzati rendeletében foglaltak végrehajtását a 2017. év I. félévére az alábbi 

mellékletben szereplő összegekkel jóváhagyja. 

 

 

3. 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 

Önkormányzati rendelete kimondja, hogy a polgármester a Képviselő-testület által átruházott 

hatáskörébe tartozó szociális pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról minden 

testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek. A jogszabályban foglaltak alapján nyújtja 

be 2017. június és július hónapra vonatkozóan beszámolóját a Testület felé.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2017. (VIII. 30.) 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. 
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(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 

 

 

4. Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony 

Rendőrőrs kérelme anyagi támogatás iránt 

 

Jobb Gyula polgármester 

A Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrse 

az előterjesztésemhez mellékelt kérelmet nyújtotta be anyagi támogatás iránt. A támogatás 

összegét a vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítására és a Kulcs település területén 

megtartásra kerülő rendezvények biztosítása során felmerülő többletszolgáltatások 

finanszírozására kívánják felhasználni.  

 

Deák Ibolya képviselő 

Véleménye szerint nagyon romlott a közbiztonság Kulcson. Bár két polgárőrség is működik 

hivatalosan, az Adonyi Rendőrőrsöt is támogatja anyagilag az önkormányzat, sajnos ebből 

nem érzékelnek pozitív minőségi javulást a lakók, nyaralótulajdonosok. Természetesen 

támogatja a rendőrség támogatását, de fontos lenne a közbiztonság érezhető javulása is.  

 

Jobb Gyula polgármester 

Köszöni a véleményt, az új polgárőr egyesület vezetőjével tárgyalásokat kezdeményez. Az új 

egyesület ugyan  a cégbíróságon már be van jegyezve, de még nincs meg az OPSZ által 

történő nyilvántartásba vételük, melyet a Megyei Polgárőr Szövetségen belül kell 

kezdeményezni, az időpont egyeztetés a megyei elnökkel folyamatban van. Addig, ameddig 

ez meg nem történik, addig az új egyesület nem láthatja el a járőri tevékenységet. Az OPSZ-es 

regisztráció szükséges kelléke még az önkormányzattal és a megyei rendőrkapitánysággal 

való együttműködési szerződések megkötése is amely még folyamatban van. Remélhetőleg 

erre október végéig sor kerül, attól az időponttól kezdődően már két egyesület is biztosíthatja 

a település közrendjét.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2017. (VIII. 30.) határozata a 
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony 

Rendőrőrs kérelméről 

 Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Fejér Megyei Rendőr-

Főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs kérelme anyagi támogatás 

iránt”   tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság 

Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrsét 400.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti.   
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A támogatást támogatott Kulcs településen  történő többletszolgálatok finanszírozására 

használhatja fel.   

A támogatás fedezete Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata. 

 

A támogatás elszámolásának határideje: 2018. március 1. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

 

5. Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása  

 

Jobb Gyula polgármester 

Tájékoztatja a képviselő-testületet a gyermekek szünidei gyermekétkeztetésével kapcsolatos 

előírásokról. Jelenleg a jogszabály által meghatározottak szerint a szünidei 

gyermekétkeztetést  a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

számára ingyenesen biztosítja az önkormányzat. Az étkeztetést önkormányzatunknak a 

2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet alapján kell biztosítania. 

A Gazdasági Bizottság már megvitatta az előterjesztést, kéri a bizottság véleményét.  

 

Holl Tamásné képviselő 

A Gazdasági Bizottság azt javasolja, hogy az ételt műanyag edényzetben osszuk ki a 

rászorulók részére, a Faluházban, és nem javasolja az ingyenes étkezést a csak rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben résesülő gyermekek számára.  
 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2017. (VIII.30.) határozata a 

szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 
 

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, hogy az étkezés 

egyszer használatos műanyag edényekben kerüljön kiosztásra. 

 

2./  Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szünidei étkeztetés helyszínéül a 

Kulcsi Faluházat jelöli ki. 

 

3./  Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   nem terjeszti ki az ingyenes 

szünidei étkeztetés igénybevételének lehetőségét saját költségvetése terhére a „csak” 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára. 

 

 

Felelős: Jobb Gyula  polgármester 

Határidő: azonnal 
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6. DRV Zrt. által benyújtott, DRV_V_416 kódszámú víziközmű-rendszerre vonatkozó 

2018-2032 évi gördülő fejlesztési terv 

Jobb Gyula polgármester 

A 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú 

távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra 

gördülő fejlesztési teret készíteni. A gördülő fejlesztési tervet a MEKH hagyja jóvá. A DRV. 

Zrt. elkészítette, és megküldte a kulcsi víziközmű rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi 

gördülő fejlesztési tervét. A DRV. Zrt. a programban feltüntetett munkákat az Önkormányzat 

felhatalmazása alapján fogja ütemezetten megvalósítani. A testület jóváhagyását követően az 

elkülönítetten kezelt használati díj, valamint pályázati és egyéb forrás képezheti a 

finanszírozási forrását a végrehajtandó munkálatoknak.  Az Iparterület vízellátásának 

megoldása a legfontosabb feladat. A gördülő fejlesztési tervben a rendelkezésre álló összeget 

erre kell fordítani, meg kell beszélni a DRV Zrt. Igazgatójával is. Az áram kiépítését, 

fejlesztését is meg kell oldani.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszolgáltatás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2017. (VIII. 30.) határozata a 

DRV_V_416 kódszámú víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő 

fejlesztési tervről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,  

mint a 12-34209-1-001-01-12 MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_416 kódszámú, Kulcs 

vízmű megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse  

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint  

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2018-2032. időszakra 

elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet az alábbi módosítással fogadja el:  

 

A beruházások összefoglaló táblázatában kéri a Képviselő-testület felvenni a Kulcsi 

Iparterület vízellátás tervezési költségét, melynek tervezett költsége Bruttó 1.000.000 Ft.  

  

A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó 

munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 

 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

7. Egyebek 

Jobb Gyula polgármester 
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Kulcs Községi  Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról és annak 

egyes díjairól szóló 7/2011. (II. 15.) önkormányzati rendeletével szabályozta a házasságkötés 

hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezésének szabályait és az 

anyakönyvi eljárás során fizetendő díjak mértékét. A rendeletalkotásra felhatalmazó, az 

anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 

törvényerejű rendeletet hatályon kívül helyezte az egyes törvényeknek az elektronikus 

anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. 

törvény, egyben rendelkezett arról, hogy 2014. július 1-jével hatályba lépjen az anyakönyvi 

eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.). Az At.-ben - hasonlóan az 1982. 

évi 17. törvényerejű rendelethez- felhatalmazást kapott a települési önkormányzat, hogy 

rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, 

valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 

anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. A Fejér Megyei Kormányhivatal a FE/02-

1/2017. számú törvényességi felhívásában jelezte, hogy fentiekre tekintettel  a 7/2011. (II. 

15.) önkormányzati rendeletünk törvénysértő, és kezdeményezte a rendelet felülvizsgálatát. A 

rendeletet már felülvizsgáltuk, és Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotta, majd elfogadta a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól,  a többletszolgáltatás ellentételezéseként, 

valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 9/2017. (VI. 29.) 

önkormányzati rendeletét, mely már a hatályos jogszabályoknak megfelel. Szükség van 

azonban arra, hogy a Kormányhivatal felhívásában foglaltakat elfogadjuk. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2017. (VIII. 30.) határozata a 

Belső ellenőrzési terv módosításával kapcsolatban 
Kulcs Községi Önkormányzat Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02-1/2017. számú 

törvényeségi felhívásában foglaltakat megismerte, az abban foglalt javaslatokat, 

észrevételeket elfogadja.  

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Jobb Gyula polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a belső ellenőrzési terven módosítani kell, mert a könyvtár 

ellenőrzését fogadta el annak idején a testület. A közben kialakult problémák miatt, mivel már 

határozat született arról, hogy könyvtárunk beintegrálódik a Vörösmarty Könyvtárba, a 

Faluház vezetői állása nem került betöltésre, és a könyvtáros is felmondás alatt van, ezért 

javasolja, hogy a könyvtár ellenőrzés most kerüljön le az ellenőrzési tervről. 

Ismerteti, hogy  a meghirdetett segéd-könyvtárosi állásra 26 pályázat érkezett, ebből 4 fő 

rendelkezett az előírt iskolai végzettséggel. A pályázókat személyes meghallgatásra hívta, az 

eredményről tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.  
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Javasolja, hogy ebben az évben a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde normatív elszámolás 

igénybevételének ellenőrzésére kerüljön sor.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2017. (VIII. 30.) határozata a 

Belső ellenőrzési terv módosításával kapcsolatban 
Kulcs Községi Önkormányzat a 2017. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben 

meghatározottak szerint módosítja.  

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: 

 

 

 

 

Posch János 

képviselő 
 


