
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 11-én 8.30 órakor 
a  Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Jobb Gyula polgármester 
  Fejes Balázs alpolgármester  
  Dr. Árva Helga jegyző 

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

Igazoltan távol:  Dr. Menyhárt Ferenc  képviselő. 
 
 
Jobb Gyula polgármester 
Köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülés résztvevőit. A polgármester megállapítja, hogy a 
képviselő-testület létszáma 6 fő, a képviselő-testület határozatképes.  
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet a napirendi pontról.  
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2017. (VII. 11.) határozata   
Kulcs Községi Önkormányzat 2017. VII. 11. képviselőtestületi ülésének napirendi 

pontjairól  
 

Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja az 
előterjesztésben meghatározott napirendi pontokat. 

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
 

1. Kulcs, Ősz u. 5633/13. hrsz. alatti ingatlan belterületté vonásáról 
2. A  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében adott Gyermekvédelmi 

Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő eljuttatásának módja 
3. Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár 
4. Kulcsi Hajóállomás és Könyvtár szolgáltatásának díjtételei  
5. Egyebek 
 

 

 



 
1. Kulcs, Ősz u. 5633/13 hrsz. alatti ingatlan belterületté vonása 

 
Jobb Gyula polgármester 
J.I., a Kulcs, Ősz utca 5633/13. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa azzal a kérelemmel fordult 
Önkormányzatunkhoz, hogy az járuljon hozzá az ingatlan belterületbe vonásához. Az ingatlan 
csatlakozik a belterületbe vont  Ősz utcához, a közvetlenül mellette elhelyezkedő lakóház 
belterületbe van sorolva, tehát a belterületbe csatlakozás feltétele adott, az a Helyi Építési 
Szabályzathoz szervesen igazodik.  
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Kulcs Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2017. (VII. 11.) határozata a  
Kulcs, Ősz utca 5633/13. hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonásáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcs, Ősz utca 5633/13. 
hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása” szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy 

 támogatja J.I., Kulcs, Ősz utca 5633/13. hrsz. alatti ingatlan  tulajdonosának kérelmét, 
és a Kulcs, Ősz utca 5633/13. hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonásához hozzájárul.  

 
Az ingatlan a belterületbe csatlakozás feltételének megfelel,  a Helyi Építési Szabályzathoz 

szervesen igazodik. 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében adott Gyermekvédelmi 
Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő eljuttatásának módja 

 
Jobb Gyula polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében adott 
gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány nyújtásának feltételeiről. Ahhoz, hogy az Önkormányzat a 
2017-es évben is maradéktalanul – a jogszabályi határidőket betartva és azoknak megfelelően 
– tudjon eleget tenni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében adott 
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány biztosításával kapcsolatos normatív kötelezettségeiknek, 
a testületnek döntenie kell az utalványok jogosultak részére történő eljuttatásának módjáról. 
Javasolja, hogy az Önkormányzat címére érkezzen az Utalvány, és a Jegyző gondoskodjon a 
jogosultak részére történő személyes átadásról. A korábbi években ez így megfelelően 
működött, és ez a legköltséghatékonyabb formája az utalvány kézbesítésének.  
 
Többen egyetértésüket fejezték ki. 

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



Kulcs Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2017. (VII. 11.) határozata a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében adott Gyermekvédelmi Erzsébet-

utalvány jogosultak részére történő eljuttatásának módjáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény keretében adott Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány jogosultak 

részére történő eljuttatásának módja tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött: 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

keretében adott Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványokat az Önkormányzat címére rendeli 
meg, és az utalványok megérkezését követően a Jegyző gondoskodik az utalványok 

Jogosultak részére történő átadásról. 

Felelős: Jobb Gyula  polgármester 

Az utalványok átadásának megszervezéséért: Dr. Árva Helga jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

3. Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár  

Jobb Gyula polgármester 
2016. évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma elvégezte el 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. Az 
Önkormányzat előtt két lehetőség állt: megállapodást köt a Vörösmarty Mihály Könyvtárral 
és beintegrálódik a megyei könyvtárba, vagy önálló intézményként megalakítja Kulcsi 
Művelődési Ház és Könyvtárat. 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, az igazgatói 
álláshelyre kiírt pályázat sikeresen lezárult. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
85/2017. (VI.28.) határozatával úgy döntött, hogy megalapítja a Kulcsi Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményt, majd a 86/2017. (VI. 28.) határozatával pedig elfogadta az intézmény 
Alapító Okiratát. Ezt követően a 87/2017. (VI. 28.) határozatával elfogadta az intézmény 
elkészült szabályzatait. A 88/2017. (VI. 28.) határozatával pedig Sólyom Sándor pályázót 
nevezte ki az újonnan megalapított intézmény igazgatójává. Sólyom Sándornak június 30. 
napján kellett volna munka felvétel céljából Önkormányzatunknál megjelennie, de Sólyom 
Sándor  nem jelent meg, azóta sem elérhető telefonon sem. A mai napon, július 6-án pedig 
Nagy Erika segéd-könyvtáros is lemondott közalkalmazotti tisztségéről. Mivel jelenleg a 
feladatellátás ellehetetlenült, javasolja, hogy az Önkormányzat kössön megállapodást a 
Vörösmarty Mihály Könyvtárral és integrálódjon be a megyei könyvtárba, valamint az 
Önkormányzat törekedjen a Művelődési Ház megalapítására, és írja ki az igazgatói álláshelyre 
és a segédkönyvtárosi álláshelyre a pályázatot.  
 
 
 
 



 
Holl Tamásné képviselő 
Véleménye szerint, mivel ez már január óta fennálló probléma, a könyvtár integrálódjon be a 
Vörösmarty Mihály könyvtárba. A szakember hiány miatt a rendezvények megtartása 
folyamatos gondot okoz. 
 
 
Oberrecht Tamás képviselő 
Véleménye szerint is mindent megtett az önkormányzat a megfelelő szakképzettséggel 
rendelkező szakember munkába állítása céljából. Ilyen nehéz helyzetben voltak akkor is, 
amikor a védőnői állást kellett betölteniük. Mivel nincs alkalmas ember jelenleg az 
álláshelyek betöltésére, javasolja a polgármester úr javaslatát elfogadni, a könyvtárral 
beintegrálódni, és az álláshelyeket meghirdetni. 
 
 
Deák Ibolya képviselő 
A minisztériumi állásfoglalás mire kaptuk? Intézményre? Szakemberre? 
 
 
Dr. Árva Helga jegyző 
Az önálló intézmény kialakítása csak a minisztérium egyetértő javaslata alapján történhet. 
Emiatt kértük az állásfoglalást. A minisztérium bekérte az elkészült okirat-tervezeteket és a 
jelentkező teljes személyi anyagát. A megküldött okiratok alapján adott ki támogató javaslatot 
az illetékes minisztérium, így nem volt akadálya az intézmény megalapításának, illetve az 
alkalmas jelentkező felvételének. Sólyom Sándor, mivel mindkét képzettséggel rendelkezett, 
ezért a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás betöltésére alkalmas volt. Így 
maradhatott volna önálló az intézmény. Mivel nem vette fel a munkát Sólyom Sándor, ezért 
az intézmény alapításának további sorsát kell eldöntenie a képviselőknek. Jelen helyzetben a 
segédkönyvtárosi munkakört és a művelődésszervező munkakört is meg kell hirdetni. A 
segédkönyvtárosit még akkor is, ha úgy dönt a képviselő testület, hogy integrálódik a 
székesfehérvári könyvtárba.  
 
 
Jobb Gyula polgármester 
Véleménye szerint kulcsi lakos lenne a legjobb a segédkönyvtárosi állás betöltésére. 
Segíthetne a Hajóállomáson is az egyéb teendők ellátásában is. 
 
 
 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
Kulcs Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2017. (VII. 11.) határozata a 

Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtárral kapcsolatos feladatokról  
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. visszavonja a 85/2017. (VI. 28.), 86//2017. (VI. 28.), 87/2017. (VI. 28.) számú 
határozatait; 



2. Könyvtári kötelező feladatellátása keretében csatlakozik a Vörösmarty Mihály 
Könyvtárhoz, egyúttal kérelmezi a Kulcsi Könyvtár könyvtári nyilvántartásból való 

törlését, 
3. Meghirdeti a művelődésszervező és segédkönyvtáros álláshelyeket.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntésben foglalt feladatok 

elvégzésére. 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 

4. Kulcsi Hajóállomás és Vendégház szolgáltatásának díjai   
 

Jobb Gyula polgármester 
A Hajóállomás újra használatba vétele, a szolgáltatások beindítása bevételeket és kiadásokat 
fog keletkeztetni. Szükséges kialakítani mind a vendégház szálláshelyeinek, mind a 
hajókikötő szálláshelyének bérleti díjait megállapítani. Előzetesen több jelenleg működő, 
hasonló adottságú kikötő és szálláshely díjait figyelembe véve az előterjesztés mellé 
megküldött díjak bevezetésére tesz javaslatot. Véleménye szerint legalább annyi bevételt el 
kellene érni, mint amennyi az ingatlan fenntartása, a személyzet bére és a kikötővel 
kapcsolatosan felmerülő költségek összessége. Tisztában van vele, hogy a csónak, illetve a 
hajótulajdonosok kezdetben nemtetszésüket fogják kifejezni a díjak kialakítása, és bevezetése 
miatt, de a Hajóállomás újraindítása magával hozza a bérleti viszonyok végleges rendezését. 
A hajó és csónaktulajdonosokkal bérleti szerződést kell kötni, majd az önkormányzat ez 
alapján a hajóhely bérleti díjról számlát fog kiállítani. Ezek az árak bevezető árak, lehet rajta 
bármikor változtatni, mind pozitív, mind negatív irányba. Véleménye szerint az árakat 
tételesen tárgyalja meg a testület, így mindenki tisztában lesz a javaslatban foglaltakkal is. 
 
A képviselő-testület egyezteti mind az Általános szerződési feltételek, mind az ÁSZF 
kötelező mellékleteit, a javasolt díjakat.  
 
 
Oberrecht Tamás képviselő 
Hogyan fog történni a díjak rendezése? Lehet-e a helyszínen fizetni? Hogyan lesz megoldva a 
számlázás? 
 
 
Dr. Árva Helga jegyző 
A hatályos pénzügyi szabályozásnak megfelelő számlázási rendszer van az Önkormányzatnál 
kialakítva, amely a Hajóállomásra is kötelező. A nyilvántartó lap kiállítását és aláírását 
követően az ügyfél eldönti, hogy készpénzben a helyszínen, vagy készpénzátutalási 
megbízással bármelyik postán, vagy átutalással kívánja a bérleti díjat rendezni.  
 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
 



 
Kulcs Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2017. (VII. 11.) határozata 

a Kulcsi Hajóállomás és Vendégház szolgáltatásainak díjairól 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcsi Hajóállomás és Vendégház 
Kikötőjének Általános Szolgáltatási Feltételeit és a Kulcsi Hajóállomás és Vendégház 

szolgáltatásának díjait a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 

5. 1. Egyebek – H.N.  támogatási kérelme 
 
Jobb Gyula polgármester 
H.N.  kulcsi szülő kérelmet nyújtott be, mely szerint H.L.  korcsoportos sakk 
világbajnokságon venne részt Brazíliában 2017. 08.21 és 08.31. között. A család egyszeri 
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást kér az önkormányzattól, mert a rendező ország a 
gyermekek ellátását vállalja el, a többi felmerülő költség a családi kasszát terheli. javasolja a 
támogatás megítélését, de csak abban az esetben, ha ténylegesen sor került a kiutazásra, és a 
versenyen történő részvételre Brazíliában. Amennyiben részt vesz a gyermek a versenyen, 
javasolja azt beszámolóval, képekkel bemutatni a képviselő-testületnek, és a településnek.  
 
 
Többen egyetértésüket fejezték ki. 
 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 

Kulcs Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2017. (VII. 11.) határozata 
Hegedűs  Noémi támogatási kérelméről  

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy H.N. kérelmét támogatja, 
és 50.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesíti  H.L. részvételét a 
Brazíliában 2017. 08.21  -  2017. 08.31.között megtartandó Sakk Világbajnokságon. 

 
H.N.  köteles H.L.  részvételéről beszámolót készíteni a képviselő-testület részére a 

visszaérkezésétől számított 30 napon belül. 
 

Amennyiben H.L. a versenyen nem vesz részt, H.N. köteles a támogatás összegét egy 
összegben Kulcs Községi Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni.  

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 15. 
 
 

 
 

Posch János képviselő 



Szeretne valamit hallani az állítólag elnyert pályázatról. 
 
Fejes Balázs alpolgármester 
A hír igaz, Kulcs Községi Önkormányzat nyert a TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00005 
azonosítószámú, Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési 
programok keretében című pályázati felhívásra benyújtott pályázatunk. A pályázati támogatás 
189.183.500 Ft. Jelenleg még csak az értesítés érkezett meg, a támogatási szerződés aláírására 
még nem került sor. Augusztus folyamán részletes tájékoztatást fog nyújtani minden 
érdeklődőnek a támogatás céljáról felhasználásáról. 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
Holl Tamásné 
képviselő 
 


