
1. napirend 

Előterjesztés 

Tárgy:

 

 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 

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 
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. augusztus hónapra vonatkozóan 
beszámolóját a Testület felé.  

 
Kulcs, 2017. szeptember 19. 
 
        
        Jobb Gyula s.k. 
        polgármester  
 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 
 
 

 

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 

  



2. napirend 
Előterjesztés 

 
Tárgy:

 

 A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde beszámolója az intézményben 
folyó nevelő munkáról a 2016/2017-es nevelési évben 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde elkészítette és benyújtotta beszámolóját az 
intézményben folyó nevelő munkáról a 2016/2017-es nevelési évben.   
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet határozati javaslatom elfogadására.  
 
 
Kulcs, 2017. szeptember 19. 
 
       Tisztelettel:  
 

Jobb Gyula s. k.  
polgármester 

 
 

 
H a t á r o z a  t i   j a v a s l a t : 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „ Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde beszámolója az intézményben folyó nevelő munkáról a 2016/2017-es 

nevelési évben” című előterjesztést, és úgy döntött, hogy  

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…..) határozata a  Kulcsi 
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde beszámolójáról, az intézményben folyó nevelő 

munkáról a 2015/2016-os nevelési évben 

elfogadja a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde beszámolóját az 
intézményben folyó nevelő munkáról a 2016/2017-es nevelési évben. 

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester  

Határidő: azonnal  
  



3. napirend 

Előterjesztés 

Tárgy:

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Felvételi körzetek megállapítása  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §. (1) bekezdése szerint: „A felvételi körzetek 
megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az 
illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a 
település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 
létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig 
tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános 
iskolákat a kijelölt körzetekről.” 

A jogszabály alapján Önkormányzatunknak szükséges megadnia az előírt adatokat, és 
véleményezni a felvételi körzethatárt. 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület  a felvételi körzethatár jelenlegi meghatározását fogadja 
el.  

Kulcs, 2017. szeptember 19. 

 

Jobb Gyula sk. 

polgármester 

 

 
H a t á r o z a  t i   j a v a s l a t : 

 

Kulcs Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Felvételi körzetek 
megállapítása” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy a kötelező felvételt biztosító Kulcsi 

Fekete István Általános Iskola és AMI felvételi körzetét nem javasolja módosításra, annak 
jelenlegi meghatározásával és kijelölésével egyetért.  

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…..) határozata a 
felvételi körzetek megállapítása tárgyában 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal  



 
4. napirend 

Előterjesztés 

Tárgy: KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú, ÉKDU2. projekt konzorciumi 
megállapodás módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú ÉKDU2. megnevezésű projekt során az 
építés közbeszerzési eljárása során az ajánlatok bontásakor megállapításra került, hogy a 
Támogatási szerződésben rögzített Építési költségsoron szereplő összeg nem elegendő az 
elvégzendő műszaki tartalmak piaci árnak megfelelő kivitelezésére, ezért összköltség növelési 
kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Programiroda a támogatási összeg megnövelése 
céljából  az Irányító Hatóság felé.  

A Kormány 1666/2017. (IX. 14.) Korm. határozatában elfogadta az összköltségnövelési 
kérelmet.  

Az összköltségnövelés elfogadása miatt szükséges a Támogatási szerződés módosítása, 
melyben már a megemelt összegek szerepelnek. A  módosítási kérelmet az Irányító Hatóság 
EPTK-ban történt átállítást visszaigazoló jelzése után fogja az NFP. benyújtani. 

Fentiekkel összhangban szükséges a Konzorciumi megállapodás módosítása is, melynek 
tervezetét mellékelten csatoltam előterjesztésemhez. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Konzorciumi megállapodás tervezetben 
foglaltakat ismerje meg, és adja meg felhatalmazását a megállapodás aláírásához. 

Kulcs, 2017. szeptember 19. 

 

Jobb Gyula sk. 

polgármester 

 

 
H a t á r o z a  t i   j a v a s l a t : 

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

 

KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú, ÉKDU2. projekt konzorciumi 
megállapodás módosításáról 



Kulcs Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „KEHOP-2.2.2-15-
2015-00044 azonosító számú, ÉKDU2. projekt konzorciumi megállapodás módosítása” 

tárgyú előterjesztést. 

A Képviselő-testület megismerte a Konzorciumi megállapodás tervezetben foglaltakat, és 
felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a Konzorciumi megállapodást a tervezetnek 

megfelelően megkösse és aláírásával hitelesítse.  

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal  

  



5. napirend 

Előterjesztés 

Tárgy: A Vidám Emberek Közösségének kérelme félautomata defibrillátor 
megvásárlására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Vidám Emberek Közössége félautomata defibrillátor megvásárlásához kérte az 
Önkormányzat segítségét. A kérelem előterjesztésem melléklete. 
 
A defibrillátort megvásárlása esetén a háziorvosi rendelőben helyeznénk el, a Kulcsi Sport 
Egyesület pedig rendezvényeit biztosítaná vele.  
 
Lakossági felajánlásból már jelentős összeg halmozódott fel erre a célra, a testület támogatása 
esetén a felajánlást A Jövő Kulcsa Egyesület az Önkormányzat költségvetési számlájára utalja 
át, a készülék beszerzését pedig az Önkormányzat intézi és készletre veszi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt kérelmet vitassa meg, 
és a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.  
 
Kulcs, 2017. szeptember 19. 
 

Jobb Gyula sk. 
polgármester 

 

 
H a t á r o z a  t i   j a v a s l a t : 

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

 

Vidám 
Emberek Közösségének kérelme félautomata defibrillátor megvásárlásáról 

Kulcs Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Vidám Emberek 
Közösségének kérelme félautomata defibrillátor megvásárlása ügyében” tárgyú előterjesztést, 

és úgy döntött, hogy a Vidám Emberek Közösségének kérelmének 
helyt ad, és egy félautomata defibrillátor megvásárlására 200.000,- Ft összeget biztosít.  

A felajánlásokból összegyűlt összeget A Jövő Kulcsa Egyesület az Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátja.  

 
A félautomata defibrillátor a háziorvosi rendelőben kerül felhasználásra, hétvégénként pedig a 

Kulcsi Sport Egyesület rendezvényein biztosítja a részt vevők egészségét.  
 

A készülék megvásárlásának fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének Egyéb tárgyi eszköz vásárlás előirányzata.  

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 



6. napirend 

Előterjesztés 

Tárgy: A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége vételi ajánlata a 2645. és 2646. 
hrsz. alatti ingatlan megvásárlására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége vételi ajánlatot tett a 2645. és 2646. hrsz. 
alatti ingatlanok megvásárlására, melyet előterjesztésemhez mellékelek.  

Az ingatlanokat Kulcs Községi Önkormányzat vásárolta 2017. januárjában abból a célból, 
hogy a vis maior támogatás keretében megvalósuló partfalvédekezési munkálatokhoz 
szükséges tulajdonosi hozzájárulással rendelkezzen. A két ingatlant összesen 1 millió forintért 
vásárolta az önkormányzat. A 2645. hrsz. ingatlan 505 m2 területű hétvégi ház, udvar, a 2646. 
hrsz. ingatlan 121 m2 területű kivett beépítetlen terület.  

A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége vételi ajánlata a két ingatlanra együttesen 
2,5 millió forint.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt kérelmet vitassa meg, 
és a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.  
 
Kulcs, 2017. szeptember 19. 
 

Jobb Gyula sk. 
polgármester 

 

 
H a t á r o z a  t i   j a v a s l a t : 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (….) határozata a   
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége vételi ajánlatáról 

Kulcs Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Horgász 
Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége vételi ajánlata” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, 
hogy a Kulcs, 2645. és Kulcs, 2646. hrsz. alatti ingatlan értékesítését támogatja / elutasítja.  

  
Támogatás esetén: ezért felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok értékesítéséhez 

szükséges adás-vételi szerződés előkészítésére és megkötésére.  
 

Az ingatlanok eladási árát a Képviselő-testület a 2645. hrsz. alatti ingatlan  esetében 
2.000.000 Ft, a 2646. hrsz. alatti ingatlan esetében 500.000,- Ft összegben határozza meg.  

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő:  
 

  



7. napirend 

Előterjesztés 

Tárgy: Fogorvosi alapellátás megszervezéséről szóló Feladat-ellátási szerződés 
módosítási kérelem 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Dr. Szappanos Mária a „Dr. SZAPPANOS” Fogászati Betéti Társaság képviseletében azzal a 
kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a köztünk fennálló, „Feladat-ellátási szerződés a 
fogorvosi alapellátás megszervezéséről” tárgyú okirat 11. pontját módosítsuk meg a tervezet 
szerint.  

 

A rendelési idő módosítására azért van szükség, mert Kulcs település lakossága 2017. január 
1-jét követően 3000 fő fölé emelkedett, így az OEP további 1,5 óra rendelési időt 
engedélyezett. A megnövekedett rendelési időt kell a szerződésben is átvezetni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt kérelmet vitassa meg, 
és a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.  
 
Kulcs, 2017. szeptember 19. 
 

Jobb Gyula sk. 
polgármester 

 

 
H a t á r o z a  t i   j a v a s l a t : 

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

Kulcs Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Fogorvosi alapellátás 
megszervezéséről szóló Feladat-ellátási szerződés módosítási kérelem” tárgyú előterjesztést, 

és úgy döntött, hogy a Feladat-ellátási szerződés-tervezetet a fogorvosi alapellátás 
megszervezéséről a mellékelt tartalommal elfogadja, a tervezetben meghatározott rendelési 

idővel egyetért. 

Dr. Szappanos Mária fogszakorvos rendelési idő módosításával kapcsolatban 

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: 2017. október 15. 
 

 

 


