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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 27-én 15.00 

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 1 fő.   

 

Jobb Gyula polgármester 

Köszönti a soron következő nyílt testületi ülés résztvevőit. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 

a képviselő testületi ülés időpontja azért változott, mert 17 órakor egyéb elfoglaltsága lesz. A 

polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 6 fő, a képviselő-testület 

határozatképes.  

 

 

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

határozatot hozza: 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2017. (IX. 27.) határozata   

Kulcs Községi Önkormányzat 2017. IX. 27. képviselőtestületi ülésének napirendi 

pontjairól  

 

Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja az 

előterjesztésben meghatározott napirendi pontokat. 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

1. 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 

2. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde beszámolója az intézményben 

folyó nevelő munkáról a 2016/2017-es nevelési évben 

3. Felvételi körzetek megállapítása 

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

megállapodás módosítása 
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5. A Vidám Emberek Közösségének kérelme félautomata defibrillátor megvásárlása 

ügyében 

6. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége vételi ajánlata 2645., és 2646. 

hrsz. ingatlanokra 

7. Fogorvosi alapellátás megszervezéséről szóló Feladat-ellátási szerződés 

módosítási kérelem 

8. Egyebek 

 

1. 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 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. 

augusztus hónapra vonatkozóan beszámolóját a Testület felé.  

 

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 

Köszöni, hogy a polgármester úr átgondoltan állapítja meg a segélyeket. Mivel a segélykeret 

felhasználása csak 48 %-os, ezért javasolja tűzifafa vásárlását, hogy a rászorulók részére 

kiutalandó tűzifa biztosításához ne decemberben kelljen kapkodni a hideg beálltával. A 

pályázaton nyert tűzifa rendelése-szállítása a korábbi években is meglehetősen nehézkes volt, 

tudomása szerint most sincs még döntés az ebben a tárgykörben benyújtott pályázatról. A 

bizottság javasolja a fennmaradó összegből 700e Ft bruttó összeg keretében tűzifa vásárlását 

még a pályázat elbírálása előtt.   

 

 

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

határozatot hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2017. (IX. 27.) 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. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy 700.000,- Ft Bruttó összegben 

szociális tűzifát rendeljen a rászorulók részére.  

A szociális tűzifa megvásárlásának fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének Egyéb, nem intézményi ellátások előirányzata. 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester  

Határidő: 2017. október 31. 

 

 

 

2. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde beszámolója az intézményben folyó 

nevelő munkáról a 2016/2017-es nevelési évben 

 

Jobb Gyula polgármester 

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde elkészítette és benyújtotta beszámolóját az 

intézményben folyó nevelő munkáról a 2016/2017-es nevelési évben.   

 

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 

Köszöni a gondos beszámolót. A bölcsőde beszámolója alapján az óvoda eszközei, épülete 

tele van hiányossággal. Sokat járta mostanában Budapesten,  pl. a 12. kerületben vannak 

olyan óvodák-bölcsődék, amelyek meg sem közelítik a kulcsi óvoda adottságait, sem 

telekméretben, sem eszközökben. Ott hogyan felelhetnek meg az előírásoknak? Javasolja, 

hogy a hiányosságokat szüntessék meg, ehhez kéri az intézmény vezetőjét, hogy készítsen 

költségvetést, több ütemben megtervezve, hogy a jövő évi költségvetésben be lehessen 

tervezni a fejlesztéseket. Felmerült a bizottsági ülésen a speciális étkezés ügye is, mely szerint 

van egy étel-allergiás gyermek, akinek az étkeztetése nem biztosított, mert a vállalkozó nem 

tudja vállalni az ilyen speciális étel elkészítését és kiszállítását.  

 

Rendné Pocsai  Izabella intézményvezető 

A speciális étkezés ügye   megoldódott, kiderült, hogy az a gyermek, akiről az édesanyja 

olyan jelzést adott, hogy mogyoró-allergiás, mégsem az.      

 

Dt. Menyhárt Ferenc biz.vezető 

Kéri, hogy a hiányosságok megoldásának költségét jelentesse meg az intézményvezető, hogy 

a jövő évi költségvetés tervezésekor betervezésre kerüljön a szükséges összeg. 

 

Jobb Gyula polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy jelenleg is folynak ellenőrzések, most éppen tűzvédelmi-

katasztrófavédelmi ellenőrzés folyik az óvodában. Az engedélyeket át kell nézni, ha 

szükséges, akkor újakat kell készíttetni. Az étkezésnek és a folyékony hulladék szállításnak is 

lejár a szerződése, a közbeszerzést ki kell írni.  

 

Deák Ibolya képviselő 

Köszöni az alapos és precíz óvodai beszámolót. Milyen kötelezettséggel jár felénk még a 

tavalyi ellenőrzés? Korábban kapott a képviselő testület egy „ ha nem végezzük el” azonnali 

bezárás-ról szóló levelet. Mennyire sürget az idő ezzel kapcsolatban? Az óvodai fejlesztési 

pályázatot megvárjuk vagy saját költségből kell azt megoldani?  
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Dr. Árva Helga jegyző 

Tájékoztatja a képviselő asszonyt, hogy az az intézmény, amelytől az ellenőrzési felhívást 

kapta az önkormányzat, már megszűnt, a jogutódja nem tud az ügyben nyilatkozni. 

 

 

Fejes Balázs alpolgármester 

A fent említett hiányosságokból már sok minden megvalósult, persze mindig akad még 

további javítani való egy intézménynél.  

 

 

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

határozatot hozza: 

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2017. (IX. 27.) határozata a  

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde beszámolójáról, az intézményben folyó 

nevelő munkáról a 2016/2017-os nevelési évben 

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  

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. Felvételi körzetek megállapítása  

Jobb Gyula polgármester 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló EMMI rendelet 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. 

Dr. Árva Helga jegyző 

A képviselő testületnek arról kell döntenie, hogy egyetért-e a jelenlegi szabályozással, mely 

szerint az iskolába Kulcs közigazgatási területén élő gyermekeket kell felvenni kötelező 

jelleggel, vagy ki kívánja-e ezt terjeszteni más közigazgatási területekre is. Mivel jelenleg az 
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iskola kapacitása messze nem elegendő az igények kielégítésére, nem javasolja a körzethatár 

kibővítését vagy módosítását.  

 

 

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

határozatot hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2017. (IX. 27.) határozata a 

felvételi körzetek megállapítása tárgyában 

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.  

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

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

megállapodás módosítása 

 

Jobb Gyula polgármester 

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. Emiatt újra fel kell hatalmaznia a testületeknek a 

polgármesterüket, hogy a Konzorciumi megállapodás módosítását aláírhassák.  

 

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 

Látható a támogatási szerződésben, hogy belekerültek a változtatások. Az 1. mellékletben 

látható, hogy   Kulcs Községi Önkormányzatát a módosítást kedvezően érinti, 70 %-kal több 

az elnyert támogatás. Átlagosan 30 % volt az emelés, a mienk ehhez képest jelentős.  

 

Fejes Balázs alpolgármester 

Az önerő alap is arányosan nőtt, de továbbra sem kell senkinek fizetnie.  

 

Jobb Gyula polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy egy műszaki egyeztetést már tartottak az érintett felek, 

műszaki szakemberekkel, ahol minden önkormányzat jelezhette a mérnök felé a kérdéseit. 

Mivel nincs műszaki osztálya a Kulcsi Polgármesteri Hivatalnak, ezért ragaszkodik ahhoz, 

hogy Kulcs műszaki szakembert alkalmazzon, aki az önkormányzat érdekeit képviseli. Róza 

Andrást kívánja megbízni ezzel a feladattal, aki nem ismeretlen a testület előtt, hiszen már 

több projektek levezetett. Szakmailag kifogástalan, és biztonságot nyújt a település lakosai 

részére, hiszen a  kivitelezővel ő tartja majd a kapcsolatot, és azonnal jelzi, ha a kivitelezés 
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során  problémát, vagy hiányosságot talál. Geodéziai mérésekkel fog indulni a folyamat. 5 év 

eltelt a tervezés óta, nagyon sok változás következett be a településen, ezért az önkormányzat 

igényeit, a tervezőnek a javaslatokat majd a műszaki szakember fogja jelezni, egyeztetni. 

Kérdésként merült fel a Deák Ferenc utca partfalcsuszamlott része, mivel a beruházás során 

kizárólag  vízhálózattal ellátott ingatlan esetén támogatott a csatornahálózat kiépítése. Ott volt 

víz, de most nincs, és mivel KKCS övezetben fekszik, oda jelenleg kizárólag védműveket 

lehet elhelyezni.  

Javasolja, hogy Dr. Takács Attilát  hívják meg  egyeztetésre ez ügyben, aki annak idején a 

geológiai szakvéleményt adta. Kérdés, hogy a csatorna védműnek számít-e.  

 

Deák Ibolya képviselő 

Véleménye szerint a Deák Ferenc utcában mindenképp fontos lenne a csatorna hálózat 

kiépítése. 

 

Fejes Balázs alpolgármester 

Ez kiemelt projekt. Lehet, hogy a KKCS övezet feloldására lesz szükség. 

 

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

határozatot hozza: 

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2017. (IX. 27.) 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. A Vidám Emberek Közösségének kérelme félautomata defibrillátor megvásárlása 

ügyében  

Jobb Gyula polgármester 

A Vidám Emberek Közössége a mellékelt kérelmet nyújtotta be Önkormányzatunkhoz. A 

közösség eddig 101.000.- forint adományt gyűjtött össze, mely összeg letétbe van helyezve a 

Jövő Kulcsa Egyesület számláján. A gyűjtés célja egy készülék megvásárlása volt, mely a 

községben elérhető lenne szükség esetén. Ha lenne a községnek, sportolók is vihetnék 

mérkőzésekre, rendezvényekre is lehetne vinni. Az új orvosi rendelőbe helyeznénk el.  

 

Deák Ibolya képviselő 

Véleménye szerint oktatást kellene tartani, hogy a készüléket szakszerűen tudják használni az 

emberek. Tudatosítani kell, hogy életet menthet a defibrillátor.  
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Fejes Balázs alpolgármester 

Véleménye szerint segélyvonallal és kód nyitásával lenne hozzáférhető tenni. Kulcs Községi 

Önkormányzat Háziorvosi számláról adnánk a támogatást. A  Jövő Kulcsa Egy is utalja át az 

önkormányzatnak  az eddig összegyűlt összeget.  

 

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

határozatot hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2017. (IX. 27.) 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. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége vételi ajánlata 

 Jobb Gyula polgármester 

A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a Kulcs 2645.és 2646. hrsz ingatlanokra 

nyújtott be vételi ajánlatot. 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, azonban az épület statikai felülvizsgálata lenne szükséges a 

partfalmozgás során keletkezett repedések miatt. Ha az állapota nem megfelelő, akkor bontani 

kell, ha fenn, maradhat, akkor a felújítás becsült költsége 3-4 millió forint lenne. 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. Tájékoztatja a 

képviselőket, hogy a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének ügyvezető igazgatója 

kereste meg, akik a halőrzést is végzik. Nemcsak csónaktárolásra használnák az ingatlant, 

hanem a központjuk is ez a hely lenne, és céljuk a horgászturizmus fejlesztése, hazai és 

nemzetközi horgászversenyek megrendezése. Van jövőképük. 2.5 mFt-ot ajánlottak az 
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ingatlanért. Ismerteti, hogy az ingatlan használatát felajánlotta a Kulcsi Horgász és 

Természtervédelmi Egyesületnek is, de ők nem tartottak igényt az ingatlanra.  

 

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 

A bizottság javasolja elfogadni a vételi ajánlatot. 

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

határozatot hozza: 

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2017. (IX. 27.) 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,  

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: 2017. november 15. 

 

 

 

 

7. Fogorvosi alapellátás megszervezéséről szóló Feladat-ellátási szerződés módosítási 

kérelem 

  

Jobb Gyula polgármester 

Dr. Szappanos Mária fogszakorvos a mellékelt kérelmet nyújtotta be hivatalunkhoz. A 

korábbi feladat- ellátási szerződés 11. pontjában meghatározott rendelési idő változtatása 

során a keddi és csütörtöki napok rendelési ideje növekedne 30 perccel, mivel Kulcs 

lakosságszáma megnőtt, és jogosult a praxist több időkeret felhasználására.  

 

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

határozatot hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2017. (IX.27.) határozata 

Dr. Szappanos Mária fogszakorvos rendelési idő módosításával kapcsolatban 

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. 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: 2017. október 15. 
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8. Egyebek  

 

 

8.1. E2 Hungary Zrt. ajánlata gázszolgáltatás biztosításáról  

 

Jobb Gyula polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy újabb megkeresést kapott az E2 Hungary Zrt.-től. Ez az a 

vállalkozás, mely már adott néhány hónappal ezelőtt ajánlatot kedvezőbb árú gázszolgáltatás 

biztosítására. Most megküldte az akkor felmerült kérdéseinkre a további tájékoztatást.  

 

 

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 

Bizottsági ülésen tárgyalták ezt a napirendi pontot és látatlanba nem javasolják a szolgálató 

váltást.  Magyarországon a FŐGÁZ Zrt. által központilag irányított a gázellátás, és az árat is 

javarészt az állam határozza meg. Nem tudjuk, milyen kapacitással rendelkezik ez a cég,  

honnan szerzik be a gázt, mennyire megbízhatóak, nincs egyenlőre referencia. Azoknak az 

önkormányzatoknak, amelyek a környékben kötöttek velük szerződést, még nem tudtak 

pozitív tapasztalatról beszámolni, mivel velük is csak pár hónapja kötöttek szerződést, még a 

fűtési szezon előtt. Egyenlőre várjon az önkormányzat a szolgáltató váltással, várja meg az 

önkormányzatok tapasztalatait. Nem akkora a megtakarítható összeg, hogy sürgős lenne 

dönteni. 

 

Jobb Gyula polgármester 

Véleménye szerint a távhő erőmű beindításával a gázt ki is fogjuk szinte teljes egészében  

váltani, így még annyit sem fogunk spórolni a gázszámlán. Ellenben, ha nem fogadja  el az 

önkormányzat a kedvezőbb ajánlatot, akkor a lakosság esetleg számon kérheti, hogy miért 

nem spórolt, ha megvolt rá a lehetősége.  

 

Deák Ibolya képviselő 

Véleménye szerint is várni kellene a szolgáltató váltással, mivel semmilyen konkrét 

információnk nincs a cég ígéretein kívül, és azt a kockázatot fel lehet vállalni, hogy 

egyeseknek nem tetszik, hogy miért nem váltott szolgáltatót az önkormányzat. 

  

A képviselő testület 4 nem, 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2017. (IX. 27.) határozata az 

E2 Hungary Zrt gázszolgáltatási díj ajánlatáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az E2 Hungary Zrt. 

gázszolgáltatási díjáról szóló ajánlatát, és úgy döntött, hogy nem kíván az E2 Hungary Zrt. 

társasággal szerződést kötni gázszolgáltatás tárgyában a 2017. évben.  

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal  
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8.2. Önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű cseréje 

 

Jobb Gyula polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Mitsubishi terepjáró 

elég rossz állapotban van. Most volt műszaki vizsgán, de vannak futómű problémák. 15 éves a 

terepjáró, 267 000 km futott, és elhasználtsága miatt a használat céljára lassan nem fog 

megfelelni. Eddig hasznos volt a felépítése, a kulcsi terepviszonyokra tekintettel  hasonló 

gépjárműre lenne szükség. Garanciával már nem rendelkezik, használtan lett vásárolva. 

Javasolja, hogy a járművet értékesítsük, és az önkormányzat vásároljon egy hasonló típusú, de 

fiatalabb járművet.  

 

Fejes Balázs alpolgármester 

Sok ember használta a terepjárót, a megvásárolt állapotához képest nagyon rossz műszaki, 

esztétikai állapotban van. Ha új járművet vásárol az önkormányzat, akkor annak egy 

használója kellene hogy legyen, aki felelős a jármű külső-belső állapotáért. 

  

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 

Véleménye szerint először értékesítsük az autót, meglátjuk, mekkora összeget sikerült érte 

kapni, és mennyit kell hozzátenni egy újabb jármű megvásárlásához. . El kell dönteni milyen 

jellegű kell, és milyen keret áll rendelkezésre. Ő is fontosnak tartja, hogy legyen felelőse az 

autónak. Holl Tamásné képviselő is javasolta a bizottsági ülésen, hogy cseréljük le a 

terepjárót, szerinte valamilyen ponyvás, platós gépjárműre lenne szükség, amellyel pld. 

sörpadokat, sót, nagyobb tárgyakat is lehetne szállítani. 

 

Jobb Gyula polgármester 

A következő testületi ülés egyik napirendi pontja lesz gépjármű vásárlása. Addig az 

általánosan elfogadott áron az Önkormányzat felteszi a járművet eladásra meghirdetésre, és 

meglátjuk, mennyi összeget kapunk érte. Az ilyen állapotú és korú jármű hirdetési eladási ára 

600 ezer és 1 millió Ft ingadozik, így mi is hasonló áron hirdessük meg. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2017. (IX. 27.) határozata az 

önkormányzat tulajdonában álló gépjármű cseréjéről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a LIR 544 forgalmi 

rendszámú, Mitsubishi L 200 TD GLS 4 WD típusú, saját tulajdonában lévő jármű cseréjének 

kérdését, és úgy döntött, hogy fenti járművet el kívánja adni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a jármű értékesítéséről 

gondoskodjon. A jármű minimális értékesítési ára: 600.000 Ft, az Hatszázezer forint.  

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

8.3. Útjavítások, útkarbantartás 

 

Jobb Gyula polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2017. szeptember 5-én a Szlatina – Radicsa részen lakók 

megkeresésére az ő közreműködésükkel lakossági tájékoztatót tartott. Az itt ingatlan 

tulajdonnal rendelkezők nehezen veszik tudomásul, hogy ez a terület nem szerepel egyenlőre 

a  fejlesztésekkel érintett területek között, többségében zártkerti, kerti művelési ágú 

ingatlanokról van szó. Az Adonyi út rendbetétele fontos lenne, a Meggy utca salakozása sem 

várhat sokáig. Sajnos a salakozás, mint megoldás nem tartós megoldás. Több utca javításához 

a vasúti talpfák lerakása is megoldás lehetne. A Sütő András  utcából is érkezett egy kérelem, 

melyben 40 fő aláírásával útjavítást kérnek. A Sütő András utca állapota tényleg kritikus, bár 

minden évben foltozás történik ezen a részen, a kátyúzás mellett újabb kátyú keletkezik, 

hiszen az az e3gyik legjobban igénybe vett út, és ott nem aszfalt borítás van. Kérdezi a 

képviselőket, hogy csatornázás előtt aszfaltos réteget kapjon-e a Sütő András utca vagy pedig 

várják meg a beruházás végét, és most télre elegendő-e az újra kátyúzás? 

 

Posch János képviselő 

Az az út aszfaltozásra lett előkészítve, de sajnos nem volt rá pénz akkor sem, így a víz nem 

folyik el a szegélykő miatt, és ahol megáll  a víz, ott lyukak, kátyúk keletkeznek. Az utcát 

meg kell javítani, mielőtt kártérítési kötelezettséggel állna elő valamelyik károsult autó 

tulajdonos.  

 

Deák Ibolya képviselő 

Ismeri az érintett utcát, véleménye szerint autóval nehéz a gödröket kerülgetni, javítani 

szükséges.  

 

Jobb Gyula polgármester 

Egy tavalyi árajánlat alapján  5-6000 Ft/m2-be kerülne az aszfaltozás, ez 500 méter hosszan, 

legalább. 12 mFt-ba kerülne. Sajnos ennyi pénz most sem áll rendelkezésre. Eddig minden 

évben a foltozásra az önkormányzat kb. 500 eFt-ot költött. 

 

Fejes Balázs alpolgármester 

Az elmúlt időszakban benyújtásra került egy kerékpárút pályázat, melynek egyik része 

tartalmaz aszfaltozást is, pont a Sütő András úton. Véleménye szerint a döntést meg kellene 

várni. Javasolja, hogy most csak javításokat végezzen el az önkormányzat, utána pedig két 

ütemben meg lehetne valósítani a teljes aszfaltozást.  

 

Jobb Gyula polgármester 

Javasolja, hogy még a tél beállta előtt   rendelje meg a munkát az önkormányzat, és később 

készüljön el a teljes aszfaltozás. 

 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2017. (IX. 27.) határozata az 

önkormányzat tulajdonában álló utak karbantartásáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Kulcs, Sütő András utca és az 

Adonyi utca karbantartásáról.  

A karbantartási munkálatok elvégzésére 1.500 ezer Ft + ÁFA összeget biztosít.   
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A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a karbantartási munkálatokat 

megrendelje. 

 

A karbantartás fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

Karbantartás, kisjavítás előirányzata.    

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: 2017. október 31. 

 

 

 

Posch János képviselő 

Javasolja, hogy a Virághegyen a közvilágítás bővítését is végezze el az önkormányzat. Azon a 

részen csak a lámpatestek felszerelése hiányzik. 

 

Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető 

Sajnálattal tapasztalja, hogy az Arany János utcában, a Kistérségi Egészségügyi Központtól 

lefele 80-90 km/h száguldoznak a járművek. Javasolja, hogy a Csönki lejáróig elhelyezésre 

kerüljön legalább 40 km-es sebességkorlátozó tábla. 

 

Oberrecht Tamás képviselő 

Javasolja, hogy a Bem utca-Bem köz-Hegyalja utcához is helyezzen ki táblát az 

önkormányzat.  

 

Dr. Árva Helga jegyző 

A Kulcsi Polgármesteri Hivatal felől elhelyezésre került egy behajtani tilos tábla. Sajnos 

sokan nem veszik figyelembe. Rendőr fogja figyelni a tábla betartását. 

 

Fejes Balázs alpolgármester 

Parkolási gondok jelentkeznek a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde bejáratánál is. Kevés 

a pakolóhely a csúcsidőszakban. Véleménye szerint a parkolást szabályozni kellene, pld.  

munkanapokon csak a szülők vehessék igénybe tól-ig. Az Ifjúság utcában sérült az 

elsőbbségadás kötelező tábla is, azt is ki kellene cserélni.  

 

Deák Ibolya képviselő 

Az Ifjúság utcánál is át kellene helyezni a táblát, a bokortól nem látszik. Véleménye szerint 

bejárást kéne tartani az ilyen jellegű problémák miatt. A tükör megsérült az Arany János 

utcában és a református templomnál is. 

A Polgármester úrtól kérdezi, hogy a civil támogatás keretéből megmaradt összeget mire 

fordítja az önkormányzat? 

 

Jobb Gyula polgármester 

A meghirdetésre és támogatásra került rendezvények mindegyike kiváló volt, nagy 

látogatottsággal.  A maradék összeget átvihetjük jövő évre, vagy az év végéig még 

felhasználható a keret előirányzat módosítással. 

 

Fejes Balázs alpolgármester 

Felvetődött olyan szervezetek támogatása is, amelyek nincsenek bejegyezve és nem tudtak 

kérelmet benyújtani. Az általuk meghirdetett programok támogatása is fontos.   
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Deák Ibolya képviselő 

Az önkormányzat által megvásárolt Alba Takarékszövetkezet épületével kapcsolatosan történt 

valami változás?  

 

Jobb Gyula polgármester 

Tájékoztatja képviselő asszonyt, hogy a második, utolsó részlet is kifizetésre került.  A 

kulcsok átadásra kerültek.  A tervezővel a holnapi nap folyamán a tervek egyeztetésére kerül 

sor.  A háziorvoshoz kell előírás miatt egy külön helyiség, ami miatt az ATM nem maradhat 

ott. Több bankot is megkerestünk az ATM üzemeltetése miatt, de nem nagyon léptünk még 

előre, mert a bankoknak nem éri meg ATM üzemelő helyet létesíteniük. A berendezés az 

előzetes megbeszélések alapján a Kulcsi Polgármesteri Hivatalnál vagy a Faluháznál kerülne 

elhelyezésre. Az új épületbe elfér a háziorvos, fogorvos, röntgen, gyermekorvos. A védőnők 

maradnak a régi helyükön és oda költöznének a családsegítő és a házi segítségnyújtók is. 

 

 

Deák Ibolya képviselő 

A múlt havi testületi ülésen kérte, hogy napirendi pontként szerepeljen a Kulcsi Hírmondó 

terjesztésével kapcsolatos problémák megoldására javaslattétel. Kérte, hogy tárgyalja a 

testület a szerződés módosítását a terjesztés nem megoldása miatt. Véleménye szerint 

szerződésszegés történt. Másik probléma a közbiztonság, sok betörés volt az előző évekhez 

képest. Nem látja a település, hogy mozognának a polgárőrök. 

 

Jobb Gyula polgármester 

Tény, hogy a régi polgárőrség működése nem látványos. Véleménye szerint 1-2 héten belül 

megkezdi működését az új polgárőrség is, 11 taggal. Ő is és dr. Menyhárt Ferenc is tagja lett a 

polgárőrségnek, és a tényleges járőrözésben is részt fog venni.  Dr. Mák Attila adonyi 

őrsparancsnokkal egyeztetést kezdeményezett a betörések számának növekedése miatt. 

 

Deák Ibolya képviselő 

Véleménye szerint a kamerák leszerelése után kezdett megnövekedni a betörések száma. 

Lesz-e előrelépés a kamerák felszerelése tárgyában? 

 

Fejes Balázs alpolgármester 

A közbiztonság javítására Dr. Mák Attila másodfokú készültséget rendelt el  Kulcson, ez napi 

4 órás járőrszolgálatot jelent. A kamera-rendszer fejlesztésére van javaslata, több alternatíva 

megvalósítása lehetséges lenne. Ennek a költsége kb. 10-12 mFt bruttó összegbe kerülne. 

Októberben jelennek meg BM pályázatok, van egy kész pályázatunk, amint ilyen témájú 

pályázat jelenik meg, azonnal benyújtásra kerül. 

 

Deák Ibolya képviselő 

Leader pályázatok benyújtásában gondolkodott-e az alpolgármester úr, és milyen pályázat 

kerülne benyújtásra?  

 

Fejes Balázs alpolgármester 

Igen, 1-2 héten belül elkészül műszaki-szakmai tartalom, de még nincs teljesen kész az anyag. 

Amint publikus lesz, a testület elé fog kerülni.  

 

Deák Ibolya képviselő 

Jelzi, hogy a temetőbe a konténerek is tele vannak, kinek a feladata üríteni? 
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Jobb Gyula polgármester 

Köszöni a jelzést, megbízott egy vállalkozót, hogy szállítsa el onnan a konténert, mert annak 

olyan a felfogatása, hogy nem lehet cserével üríteni, és helyette Dunanettes nagyobb űrméretű 

kukák kerülnek kihelyezésre. Ezek szerint még nem történt meg a konténer elszállítása. A 

Fekete István Általános Iskola és AMI-val kapcsolatosan röviden tájékoztatja a testületet, 

hogy  Dr. Palkovics László államtitkár úrral felveszi a kapcsolatot az iskola fejlesztése 

tárgyában. A jelenlegi KLIK vezető eljött és helyszíni szemlét tartott az iskolában, akinek 

eddig nem volt tudomása az iskolában lévő állapotokról. A KLIK  központjának jelentette ezt, 

és Dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő úr felé is jelezték a problémát. A tervek, 

dokumentumok elkészültek már, érvényes építési engedélyünk van. Az államtitkár úr  tud 

róla, támogatja a bővítést, keresi rá a forrást.   

 

Fejes Balázs alpolgármester 

Véleménye szerint ha az önkormányzat részesül támogatásban, az annak lesz köszönhető, 

hogy kész tervekkel, engedélyekkel rendelkezik. 

 

 

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

ülést berekesztette. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobb Gyula s.k.      Dr. Árva Helga s.k. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 

Deák Ibolya 

képviselő 

 


