JEGYZŐKÖNYV
Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31-én 16.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott soron következő nyílt testületi üléséről.
Jelen vannak: Jobb Gyula polgármester
Dr. Árva Helga jegyző
Holl Tamásné, Oberrecht Tamás, Posch János képviselők
Igazoltan távol: Fejes Balázs alpolgármester, Deák Ibolya, dr. Menyhárt Ferenc képviselők
Lakosság részéről megjelent: 11 fő
Jobb Gyula polgármester
Köszönti a soron következő nyílt testületi ülés résztvevőit. Külön köszönti Suszter Tamás
dunaújvárosi rendőrkapitányt, Dr. Mák Attila adonyi őrsvezetőt, Fridrich Tamás körzeti
megbízottat.
Köszönti az Adonyi Szociális Központ munkatársait. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a
testületi ülés napirendi pontjainak tárgyalása előtt a Kulcsi Fekete István Általános Iskola és
AMI fiú atlétái megnyerték a diákolimpia megyei döntőjét és ezzel bekerültek az országos
döntőbe. A fényes érmek mellé még az iskola IV. korcsoportos leány kosárlabdázói a
harmadik helyet szerezték meg a diákolimpia megyei döntőjében. A III. korcsoportos fiú
labdarúgók a diákolimpia megyei döntőjének második helyén végeztek. E szép sikerek
jutalmaként a polgármester okleveleket adott át az érintetteknek, megköszönve az iskola jó
hírnevének öregbítését. Az országos döntőben való versenyzéshez sok sikert kívánt minden
résztvevőnek.
Az oklevelek átadása után a képviselőket röviden tájékoztatja az előző testületi ülés óta történt
eseményekről:
1. A felszámolás alatt álló Alba Takarékszövetkezet épületének eladása meghirdetésre
került. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a vételár megjelölésével.
2. Az önkormányzat által meghirdetett civil szervezetek részére kiírt pályázatra három
pályázat érkezett be. Sok hiányosság, pontatlanság volt a pályázatokban, ezért
hiánypótlási felhívásra került sor.
3. A Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázatára egy olyan pályázat
érkezett be, amely a jogszabályi előírásoknak megfelel, így egy személy láthatja el a
közös intézmény vezetését. A tegnapi nap folyamán ült össze az előkészítő szakmai
bizottság, amely a beérkezett pályázatot értékeli és majd elfogadásra javasolja. A
pályázóval egyeztetés folyik, valószínűleg rendkívüli testületi ülés összehívására fog
sor kerülni annak érdekében, hogy a pályázó bemutatkozzon a képviselőtestületnek is.
4. A Járda I. ütem elkészült, a Fejér Megyei Kormányhivatal szakemberei átvették.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 4 fő, a képviselő-testület
határozatképes.
Tájékoztatja a képviselő-testületet a napirendi pontokról.

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2017 (V. 31.) határozata
Kulcs Községi Önkormányzat 2017. V. 31. képviselőtestületi ülésének napirendi
pontjairól
Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az
előterjesztésben meghatározott napirendi pontot.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal
1. A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánítása
2. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
beszámolója Kulcs Község közbiztonsági helyzetéről 2016. évben
3. Dunaújvárosi Tankerületi Központ kérelme intézményi átszervezés
tárgyában
4. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kérelme Alapító Okiratának
módosítása iránt
5. Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kérelme a Pedagógus nap alkalmából
jutalom kifizetésének engedélyezése iránt
6. Beszámolók Kulcs Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról; a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatairól; Kulcs
Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a
védőnői munkáról 2016. évben
7. Kulcs Község területén végzendő szúnyoggyérítés 2017. évben
8. Kulcs, Határ utca — Família utca — Virághegyi köz közterületen ivóvízhálózat
bővítése
9. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése
10. A polgármester beszámolója Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 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
11. A+N Kalóz Kft. kérelme Kulcsi Hajóállomás területének bérlete iránt
12. Kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI kérelme támogatás iránt
13. Egyebek

1. A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánítása
Jobb Gyula polgármester
A Közszolgálati Tisztviselők Napja minden évben július 1. napja, amely a korábbi években
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján munkaszüneti nap
volt. 2017. január 01-től a Kttv. megváltozott, így rendelkezik a 93. § (2) alapján: „a helyi
önkormányzat képviselő-testülete a 232/A. §-ban foglaltak szerint egy további

munkaszüneti napot állapíthat meg." Ezen törvény 232/A. § (1) szerint a helyi
önkormányzat képviselő-testülete a (2) bekezdésben foglalt feltétellel- rendeletben
rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a
Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap. A (2) szerint a helyi
önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az azzal
összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele
biztosítja. Mivel a Köztisztviselők Napja már több mint 10 éve szabadnap volt eddig is,
nem látom akadályát annak, hogy ezután is megkaphassák ezt a napot a köztisztviselők.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület fogadja el a rendeletet.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2017. (VI. 1.) Önkormányzati
rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
2. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
beszámolója Kulcs Község közbiztonsági helyzetéről 2016. évben
Jobb Gyula polgármester
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság elkészítette
beszámolóját Kulcs Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
2016-ben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Dr. Mák Attila adonyi őrsparancsnok
Megköszöni az önkormányzat 2016. évi erkölcsi és anyagi támogatását. Az
önkormányzattól bármikor segítséget kaptak, ezzel is megkönnyítették a munkájukat. Bízik
benne, hogy a következő években is hasonlóan gyümölcsöző lesz az együttműködés.
Jobb Gyula polgármester
Megköszöni a kiváló munkájukat a rendőröknek, különösen Fridrich Tamás körzeti
megbízottnak. Véleménye szerint a jó együttműködés miatt kevesebb a bűnelkövetés
Kulcson, érezhetően javult a közbiztonság. A körzeti megbízott úr előadásokat tartott mind
az idősek körében mind az iskolások körében.
Suszter Tamás dunaújvárosi rendőrkapitány
Köszöni az együttműködést. A számok tükrében is tapasztalhatók a pozitív változások. Az
együttműködés kiváló. Köszöni Rácalmás Város Önkormányzatának, hogy autót vásároltak
a körzeti megbízottnak, amelyet – természetesen – nemcsak Rácalmás Város területén
használhatnak. Ez nagy segítéséget jelent a kulcsi közbiztonság biztosításában is. Több
kulcsi lakos is az életét köszönheti a gyors rendőri intézkedésnek.
Jobb Gyula polgármester
Ő is megköszöni a Rácalmás Város Önkormányzatának a gépkocsi vásárlást, hiszen a
kulcsi lakosok is élvezik az előnyét élvezik.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2017. (V. 31.) határozata
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója
alapján Kulcs Község közbiztonsági helyzetéről 2016. évben
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója Kulcs Község közbiztonsági
helyzetéről 2016. évben " tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága beszámolóját Kulcs Község közbiztonságának 2016. évi
helyzetéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jobb Gyula polgármester
3. Dunaújvárosi Tankerületi Központ kérelme intézményi átszervezés
véleményezése iránt
Jobb Gyula polgármester
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ a Kulcsi Fekete István Általános Iskola
átszervezésével kapcsolatosan intézményi átszervezés véleményezését kérte
Önkormányzatunktól. Az iskolában a jelenlegi alapító okiratban a megadott maximális
tanulólétszám 180 fő, melyet az iskolába beíratott gyermekek száma meghalad, ezért kéri a
maximális tanulólétszám 200 főre emelését. Véleménye szerint hiába kerül sor az alapító
okirat módosítására, attól az iskola épülete elavult, korszerűtlen. Nem alkalmas 200 tanuló
taníttatására ebben az állapotában. Felújításra, bővítésre szükség van.
Posch János képviselő
Véleménye szerint is bővíteni, korszerűsíteni kell az iskola épületét. Méltánytalannak
tartja, hogy Kulcs nem nyert az iskolabővítési pályázaton sem, pedig nagy szükség lenne
rá. Sajnos a lakosság és a KLIK is még mindig az önkormányzattól várják a segítséget.
Azért tudja az állam fenntartani a KLIK-et, és azért tudják mondani, hogy működőképes a
szervezete, mert az önkormányzatok biztosítják az anyagi forrást. Ha valamit nem tudnak
fejleszteni, vagy nincs pénz, akkor rögtön beadványt írnak és a régi fenntartótól várják el a
segítségnyújtást. Véleménye szerint, ameddig az önkormányzatok kisegítik ilyen-olyan
költségtérítéssel, támogatással régi intézményeiket, az államnak nem is lesz fogalma arról,
hogy mennyibe is kerül valójában az oktatási intézmény fenntartása, hiszen nem is az
állam fizeti meg a teljes költséget. Ez egy rossz gyakorlat, hogy az iskola rögtön a régi
fenntartóhoz szalad, amely aztán a gyerekekre tekintettel azonnal ki is segíti azt.
Véleménye szerint a pályázatok elbírálásánál a fontossági sorrendet nem vették
figyelembe a pályázati bírálók, pofára megy minden. Nem érti, hogy miért nem nyert
Kulcs az első körben, hiszen az olyan települések, akik nyertek, Kulcsnál fejlettebb
infrastruktúrával rendelkeznek. Véleménye szerint az országgyűlési képviselő nem
megfelelően lobbizik Kulcs érdekeiért, vagy a képviselő testület nem tett meg mindent
ennek érdekében.
Jobb Gyula polgármester
Sajnálattal közli, hogy TOP-os pályázat nem is került meghirdetésre iskola bővítés,
korszerűsítés tárgyában. Javasolja a KLIK-nek, hogy a Kulcsi Fekete István Általános
Iskola és AMI épületének felújítására, korszerűsítésére biztosítsanak forrást.

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 70 /2017. (V. 31.) határozata
a Kulcsi Fekete István Általános Iskola (2458 Kulcs,
Kossuth Lajos utca 75.) átszervezésének véleményezéséről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaújvárosi Tankerületi
Központ Kulcsi Fekete István Általános Iskola átszervezésére vonatkozó javaslatát, és úgy
döntött, hogy egyetért azzal, hogy a szakmai dokumentumban az iskola maximális létszáma
200 fő legyen.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal
Deák Ibolya képviselő 16.40 órakor megérkezett.
4. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kérelme Alapító Okiratának
módosítása iránt
Jobb Gyula polgármester
A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde azzal a kérelemmel fordult
Önkormányzatunk felé, hogy az általunk fenntartott intézmény Alapító Okiratának
módosítását engedélyezzük. A módosításra azért van szükség, mert a jelenlegi Alapító
Okiratban az óvodai csoport létszáma tévesen 132 fő, mely tartalmazza az óvodai
csoportokba felvehető gyermekek mellett a bölcsődébe beíratható gyermekek számát is. A
20 %-os túllépés engedélyezése során az óvodai csoportokba felvehető gyermekek helyes
maximális óvodai gyermeklétszáma: 120 fő, míg a bölcsődei csoportban a felvehető
maximális gyermeklétszám 14 fő. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
alapján az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított
maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével
legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok
számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele,
felvétele miatt indokolt. A fenntartó engedélye alapján az Alapító Okirat módosítása
szükséges.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2017. (V.31.) határozata
a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda
és
Bölcsőde Alapító Okirat módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

„Módosító okirat

A Kulcsi Százholdas Pagony Óvodának, Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. augusztus
27. napján kiadott, 25-52-3/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján — Kulcs Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017. (....) KT. számú határozatára figyelemmel — a következők szerint
módosítom:

1. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe, mely a módosított okirat 6.2. pontjában szerepel,
az alábbi rendelkezés lép:
„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
maximális
feladatellátási hely megnevezése
tagozat megjelölése
gyermek-,
1 2458. Kulcs, Óvoda utca 1.
óvodai csoport
120
2 2458. Kulcs, Óvoda utca 1.
bölcsődei csoport
14

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Kulcs, 2017. .................

P.H.
Jobb Gyula
polgármester"
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2017. (V. 31.) határozata
a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

„Okirat száma: 25- .... /2017.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kulcsi Százholdas Pagony óvoda és Bölcsőde
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. megnevezése: Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
1.3. A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 2458. Kulcs, Óvoda utca 1.

2. A költségvetési szerv alapításával és
megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.2. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. szeptember 1.
2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1. megnevezése: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2.3.2. székhelye: 2458. Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.2. A költségvetési szerv irányító szervének
3.2.1. megnevezése: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3.2.2. székhelye: 2458. Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.
3.3. A költségvetési szerv fenntartójának
3.3.1. megnevezése: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3.3.2. székhelye:2458. Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.2. A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, és a
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. a) pontja és 8. §-a szerinti óvodai
nevelési feladatok ellátása, valamint a bölcsődei ellátás biztosítása.

4.3. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenysége: működési területén gondoskodik az
óvodáskorú gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról, a speciális nevelési igényű
gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról, továbbá gondoskodik a bölcsődei
feladatok ellátásáról.
4.5. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

kormányzati funkciószám
086020
091110
091120
091140
096015
096025
104030
104031
104035
104036
104037

kormányzati funkció megnevezése
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekek bölcsődei ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok
nappali intézményében
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.6. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kulcs község közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.2. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője az
óvodavezető, akit nyilvános pályázat alapján 5 évi meghatározott időtartamra Kulcs Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nevez ki.
Az egyéb munkáltatói jogokat az intézmény vezetője tekintetében Kulcs Község Polgármestere
gyakorolja. Az intézményt az intézményvezető képviseli.
5.3. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
1 közalkalmazotti jogviszony
törvény
2 munkaviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.2. A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: többcélú intézmény, óvoda-bölcsőde
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés — nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi 0(C. törvény 21. § (3) bekezdés e) pontja, valamint nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2012. évi 00(1V. törvény 8. §
(3) bekezdés
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv költségvetési tervezési-,
végrehajtási és beszámolási, pénzügyi, gazdálkodási, működtetési, tárgyi eszköz felújítási,
beruházási, vagyonkezelési feladatait a Kulcsi Polgármesteri Hivatal látja el együttműködési
megállapodás alapján.
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
maximális
feladatellátási hely megnevezése
tagozat megjelölése
gyermek-,
1 2458. Kulcs, Óvoda utca 1.
óvodai csoport
120
2 2458. Kulcs, Óvoda utca 1.
bölcsődei csoport
14

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1 2458. Kulcs, Óvoda utca 1.

ingatla
n
helyraj
zi
száma
4110

vagyon
feletti
rendelkezé
s
joga
használati
jog

az ingatlan funkciója,
célja

óvodai, bölcsődei ellátás

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2016. ..... napján kelt, 25-...-.../2016.. okiratszámú alapító
okiratot visszavonom.

Kelt: Kulcs, 2017. ...............

Jobb Gyula
polgármester

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. 5 (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy
jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító
okiratnak a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2016. március 1 napján kelt,
napjától alkalmazandó 25-.../2017 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: Székesfehérvár, ..............................
P.H.
Magyar Államkincstár”

5. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kérelme a Pedagógus nap
alkalmából jutalom kifizetésének engedélyezése iránt
Jobb Gyula polgármester
A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde azzal a kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, hogy Pedagógus Nap alkalmából a közalkalmazottak részére a
Képviselő-testület jutalom kifizetését engedélyezze. Kulcs Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) KT. számú
rendelete az intézmény részére 3.150.000,- Ft + 22 % járulékai jutalom előirányzatot
tartalmaz, melyből ebben az évben kifizetés nem történt.
Oberrecht Tamás képviselő
Véleménye szerint a pedagógusok minden évben kapnak jutalmat. A fedezet rendelkezésre
áll, a költségvetési rendeletben szerepel az összeg. Javasolja a kifizetését.
Jobb Gyula polgármester
Megköszöni a pedagógusok egész éves munkáját. A rendezvényeken részt vesznek, a
gyermeknap megszervezésében segítséget nyújtottak, javasolja a jutalom kifizetését.

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

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2017. (V.31.) határozata
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kérelméről a Pedagógus nap alkalmából jutalom
kifizetésének engedélyezése iránt
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcsi Százholdas
Pagony
Óvoda és Bölcsőde kérelme Pedagógus Nap alkalmából jutalom kifizetésének
engedélyezésére" tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és
Bölcsőde részére Pedagógus Nap alkalmából 3.150 e Ft + 22 % járulékai jutalom kifizetését

engedélyezi.
A jutalom kifizetésének fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a
2017. évi költségvetésének Jutalom előirányzata.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal
6. Beszámoló Kulcs Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról;
a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatairól; és Kulcs Község gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a védőnői munkáról 2016. évben
Jobb Gyula polgármester
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírja,
hogy évente legalább egy alkalommal át kell tekinteni a település gyermekvédelmi
rendszerének működését és erről átfogó értékelést kell készíteni, amit a képviselő-testület
megtárgyal. Az önkormányzat és a községben működő intézmények gyermekvédelmi
feladatait a Gyvt. és annak végrehajtási rendeletei, egyes közoktatási jogszabályok,
valamint Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet határozza meg. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról készült beszámoló elkészült. A beszámolót az Adonyi Szociális Központ
Gyermekjóléti szolgálata és a Családsegítő szolgálata, valamint Kulcs Községi
Önkormányzat részéről a gyermekjóléti feladatok ellátásával megbízott előadó készítette
el. Az Adonyi Szociális Központ elkészítette a házi segítségnyújtás 2016. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót is. A témához kapcsolódó a védőnők 2016. évi beszámolója is,
mely szintén elkészült. Megköszöni a szakemberek egész éves munkáját. Véleménye szerint
a kommunikációt javítani kellene, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a tavalyi évben
felmerült problémák. Megkéri Supliczné Szabó Zitát, hogy két-három héten belül
megbeszélést tartsanak, hogy a felmerülő problémákat meg tudják beszélni, oldani.
Holl Tamásné képviselő
A beszámolóban felvetett informatikai eszközök hiányát meg kell oldani. Ha új épületbe
költözik a tervek szerint a szolgálat, akkor ez a gond is megoldódik.
Supliczné Szabó Zita Adonyi Szociális Központ intézményvezető
A folyamatos jogszabályváltozások miatt állandó időzavarban szenvednek. Kulcson a mai
nap folyamán lebetegedett az egyik dolgozó. A helyettesítés nem megoldott, nem talált
még megfelelő szakembert. Egyetért a Polgármester úrral, hogy két-három héten belül
személyes találkozó keretében próbálják megoldani a problémát.
Mészárosné Libor Ágnes szakmai egységvezető
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat 2016. év óta kapcsolódik
be a gyermekjóléti szolgálat munkájába. Megköszöni Szloboda Andrea családgondozó
munkáját, véleménye szerint kevés az ilyen település, ahol ennyire naprakész munkát
produkálnak a dolgozók. A jelzőrendszer problémája nemcsak Kulcson gond, hanem más
településeken is. Az iskolákban megszüntették a gyermekvédelmi felelősöket, ez már a
jelzőrendszerben hiányt mutat. Mindenhol lehet hallani pld. a gyermekbántalmazásról.
Fontos feladata van a gyermekorvosnak, a védőnőnek, a pedagógusnak, hogy ki tudják
szűrni a bántalmazott gyermekeket. A szoros együttműködést fontosnak tartja.

Jobb Gyula polgármester
Kéri a családgondozót, hogy készítsen a részére egy olyan tájékoztatást, amely tartalmazza
a kulcsi problémás lakosokat, családokat, hogy szükség esetén időben lehessen rajtuk
segíteni. Sajnos nincs rálátása az Önkormányzatnak jelenleg, hogy kik a segítségre szoruló
családok.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2017. (V. 31.) határozata a
Kulcs Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról; a házi
segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatairól; és Kulcs Község gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a védőnői munkáról szóló
beszámolóról a 2016. évben
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és
úgy döntött, hogy
1. az Adonyi Szociális Központ által elkészített, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
feladatainak ellátásáról 2016. évben tárgyú;
2. az Adonyi Szociális Központ által elkészített, a Házi segítségnyújtás feladatainak
ellátásáról 2016. évben tárgyú;
3. Kulcs Községi Önkormányzat által készített, „Kulcs Község gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2016 évben tárgyú;

4. Kulcs Községi Önkormányzat által készített, a Védőnői Szolgálat
feladatainak ellátásáról 2016. évben" tárgyú
beszámolókat azok teljes terjedelmében elfogadja.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal
7. Kulcs Község területén végzendő szúnyoggyérítés 2017. évben
Jobb Gyula polgármester
Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évre vonatkozóan is megkérte a szúnyoggyérítési
feladatok elvégzésére a vállalkozásoktól az árajánlatukat. A felkérésre 3 ajánlat érkezett.
Kéri, hogy a testület döntsön a nyertes pályázatról.

Holl Tamásné képviselő
A pénzügyi bizottság megtárgyalta és a Szem Air árajánlatát javasolja elfogadásra, mint
legkedvezőbb árajánlatot tevőt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Kulcs Kőzségi Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2017. (V. 31.) határozata
Kulcs Község területén végzendő szúnyoggyérítés árajánlatairól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és
úgy döntött, hogy
A Képviselő-testület a Kulcs Község Önkormányzata részére a Kulcs Község területén
végzendő szúnyoggyérítés feladat ellátására vonatkozó pályázati eljárást eredményesnek
minősíti, és nyertes ajánlattevőnek a Szem Air vállalkozást hirdeti ki.
A szolgáltatás díjának fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
Dologi kiadások előirányzata.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a szerződést a fenti ajánlat szerinti
tartalommal aláírja.
Felelős:
Jobb Gyula polgármester
Határidő:
azonnal
8. Kulcs, Határ utca — Família utca — Virághegyi köz közterületen ivóvízhálózat
bővítése
Jobb Gyula polgármester
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felmérést készített 2017. február hónapban
arról, hogy a Kulcs Határ utca- Família utca- Virághegyi köz területén az ingatlan tulajdonosok
igénylik —e a vízközmű hálózat bővítését. A kiküldött levélben tájékoztattuk az ingatlan
tulajdonosokat arról is, hogy a közmű hozzájárulás összege érdekeltségi egységenként
200.000,- Ft. Összesen 64 ingatlan vonatkozásában került kiküldésre a levél. Az ingatlanok
külterületen, mezőgazdasági területen helyezkednek el, tőlük kb. 600 m-re van kiépített
vízvételi lehetőség. Az Önkormányzat nyilvántartása szerint a Határ utcában 8 db ingatlanban
van állandó lakos, a Família utcában és a Virághegyi közben nincs állandó lakos. Az ingatlanok
tulajdonosai saját ingatlanukon elhelyezkedő saját kútjaikból fedezik vízszükségletüket.
2017. május 15 napjáig a 64 ingatlant érintő levélből visszaérkezett 32 db, ebből 22 tulajdonos
nem igényeli a vízvezeték kiépítést, 10 db igen. Tehát a válaszadók 31 %-a igényelné a
vízközmű kiépítését. Látható, hogy a feltételeknek egyik megoldás sem felel meg, hiszen
sem a lakosság 2/3-ának, sem a lakosok 66 %-ának beleegyező egyetértésével nem
rendelkezünk, így a lakosok befizetését nem írhatjuk elő kötelezően. E feltétel hiányában
pedig a beruházás — amennyiben erről dönt a képviselő-testület — 100 %-ban az
önkormányzat költségvetését terheli, mely a 2017. évi költségvetésbe nincs betervezve. Zilaj
Edit tervező előzetes költségbecslése alapján a tervezési díj 500 Ft + ÁFA/fm, a kivitelezés
költsége 25.000 Ft + ÁFA/fm, és a szakhatósági díj kb. 250-300.000 Ft – a beruházás
értékétől függően. Ez azt jelenti, hogy 100 m vízgerinc kiépítésének bekerülési értéke
3.238.500 Ft.

Posch János képviselő
Nem újkeletű problémáról van szó. Mindig az ottlakók passzivitása hiúsította meg a
beruházást, mert néhány évvel ezelőtt szintén készült egy igényfelmérés, szinte
ugyanezekkel az eredményekkel. A nehéz anyagi helyzet miatt nem tudják kifizetni a

közműfejlesztési hozzájárulás összegét sem, illetve sok ingatlan csak zártkert, nincs rajta
olyan épület, amely a vízbekötést indokolná. Mindenki az önkormányzattól várja a
segítséget. Egyszerűbb lett volna, amikor a Virághegyi részen került kiépítésre az
ivóvízvezeték, akkor bekapcsolódtak volna, de már az előző években sem volt meg a
megfelelő számú igény.
Dr. Árva Helga jegyző
Az érintett terület zártkerti művelési ágú. A beépíthetősége 3 %.
Jobb Gyula polgármester
Az érintett terület belterületbe a későbbiekben sem kerül bevonásra.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2017. (V.31.) határozata Kulcs,
Határ utca — Família utca — Virághegyi köz közterületen ivóvízhálózat bővítéséről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és
úgy döntött, hogy Kulcs, Határ utca — Família utca — Virághegyi köz közterületen az
ivóvízhálózat bővítési kérelmet elutasítja.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: folyamatos
9. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése
Jobb Gyula polgármester
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
2016. január 1. napjától hatályos módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni
ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés. Az új szabályok szerint a
települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
részére ingyenesen biztosítja. A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. A
szünidei étkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
biztosítani szükséges. A szünidei gyermekétkeztetés keretében főszabály szerint a déli
meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről kell gondoskodni.
Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas
helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a
gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható. Jelenleg a jogszabály által
meghatározottak szerint a szünidei gyermekétkeztetés szempontjából figyelembe vehető,
rászoruló gyermekek száma Kulcs községben 15 fő. A nyilatkozatok alapján 3 szülő igényelte
a nyári gyermekétkeztetést, így 3 általános iskolás gyermeknek kérnek a szünidőre ebédet.
Holl Tamásné képviselő
A tavalyi évben nem merült fel igény, mert a rászoruló családok elfogadták azt a meleg
egytálétellel, amelyet most is szolgáltatunk a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány
Népkonyhája által, de az idei felajánlást néhány szülő nem fogadta el. Nekik a Proviant-Kiss
Kft-től tudunk ételt biztosítani az óvodai étkeztetéssel egyformán.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2017. (V. 31.) határozata a
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről

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, a rászoruló
gyermekek részére biztosított intézményen kívüli szünidei étkeztetés során
az étkezés egyszer használatos műanyag edényekben kerüljön kiosztásra. A szünidei
étkeztetést a Proviant-Kiss Kft. mint közszolgáltató biztosítja. Az étkeztetés fedezete Kulcs
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetésének Dologi kiadások
előrányzata.
2./
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szünidei étkeztetés helyszínét a
nyitva tartási időszakban a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményben
(2458. Kulcs, Óvoda u. 1.) az óvoda zárva tartási idejében, 2017. augusztus 1— augusztus 31.
napja között pedig a Kulcsi Faluházban (2458. Kulcs, Kossuth Lajos utca 85.) jelöli ki.
3./

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem terjeszti ki azingyenes szünidei
étkeztetés igénybevételének lehetőségét saját költségvetése terhére a „csak" rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

10. A polgármester beszámolója Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 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 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 benyújtotta beszámolóját a 2017. április hónapban általam elbírált települési
támogatásokról a Testület felé.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2017. (V. 31.) 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

11. A+N Kalóz Kft. kérelme Kulcsi Hajóállomás területének bérlete iránt
Jobb Gyula polgármester
A+N Kalóz Kft. azzal a kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy
szíveskedjen a Kulcsi Hajóállomás területén 50 m2 területet bérbe adni, mely magában
foglalja a Hajóállomás területén található látványkonyhát is. A bérbe adás idejének 2017.
június 1 – augusztus 31. napját kérte megrendelni. A területen hideg- és melegkonyhai
kiszolgálást kívánnak létesíteni. Kérelmező a terület bérleti díjaként 50 ezer Ft + ÁFA bérleti
díjat ajánlott fel. Előterjesztésem mellé csatolom a benyújtott kérelmet.
Holl Tamásné képviselő
A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. A Hajóállomáson kulturális programokat
kell szervezni, hogy a lakók, üdülőtulajdonosok bekapcsolódjanak a kulcsi vérkeringésbe.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2017. (V. 31.) határozata az
A+N Kalóz Kft. kérelme ügyében a Kulcsi Hajóállomás területének bérletéről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és
úgy döntött, hogy az A+N Kalóz Kft. kérelmében foglaltakat támogatja.
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bérleti szerződést köt az A+N Kalóz
Kft.vel (2458. Kulcs, Rákóczi u. 146.) a Kulcs, Sőtér sétány 2654. hsz. alatti, Kulcs,
Hajóállomás megnevezésű ingatlan 50 m2 területére.
A terület bérleti díja: 50.000 Ft + ÁFA/hó.
A bérleti szerződés hatálya 2017. június 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig tart.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

12. Kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI kérelme támogatás iránt
Jobb Gyula polgármester
A Kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI kérelmet nyújtott be Önkormányzatunk felé a
Diákolimpia országos döntőjén részt vevő gyermekek és kísérőik étkezési költségeinek
támogatás iránt. Az országos döntőt 2017. június 18-21 között rendezik meg Miskolcon. A
kérelemben 60.000 Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást igényelnek. Furcsának tartja,
hogy a KLIK a gyermekek étkeztetését nem biztosítja egy ilyen rangos megmérettetésen.
Büszke a gyerekekre, javasolja, hogy támogatásba részesüljenek.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2017. (V.31.) határozata
Kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI támogatási kérelméről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és
úgy döntött, hogy Kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI támogatási kérelmében
foglaltakat támogatja.
A Diákolimpia országos döntőjén részt vevő gyermekek és kísérőik étkezési költségeinek
fedezetére 60.000 Ft egyszeri vissza nem téritendő támogatást nyújt.
A támogatás fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
államháztartáson kívüli szervezetek egyéb működési célú támogatása előirányzata.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal
13.2.Egyebek
Feladatellátási szerződés módosítása
Dr. Árva Helga jegyző
A 43/1999. évi kormányrendelet értelmében a fogorvosi szolgálat rendelési ideje az ellátandó
lakosok számával arányosan változik a 3600 főnél kevesebb lakost ellátó szolgáltatások
esetében A heti rendelési időt 24,5 óráról 26,5 órára szükséges módosítani. A szerződő felek a
rendelési időt a feladat-ellátási szerződés tervezet szerint 2017.07.01-től az alábbiak szerint
módosítanák:
Hétfő: 12 – 18 -ig
Kedd: 9 – 12.30 -ig
Szerda: 12 – 18 – ig
Szerda délelőtt: iskolafogászat
Csütörtök: 9 – 12.30 – ig
Péntek: 9 – 12 -ig
Holl Tamásné képviselő

Örömét fejezi ki, hogy növekedni fog a rendelési idő. Az óvodások szeretnek a fogorvoshoz
járni, a doktornő minden óvodásnál szűrővizsgálatot tartott. Elégedettek a munkájával.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2017. (V. 31.) határozata
Fogorvosi Alapellátás rendelési idő módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést és
úgy döntött, hogy
a Dr. Szappanos Fogászati Betéti Társaság és Kulcs Községi Önkormányzat által megkötött
Feladat-ellátási szerződést a fogorvosi alapellátás megszervezéséről
a mellékelt tervezet szerint módosítja meg.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: 2017. június 15.
13.3. Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás- Adonyi Szociális Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beloianniszi ellátottjainak részére nyitva
álló helyiség címváltozásának átvezetése a Társulási Megállapodásban
Jobb Gyula polgármester
Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy az
Adonyi Szociális Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Beloiannisz
vonatkozásában a rendelkezésre álló helyiséget a megjelölt címen kívánja biztosítani. Erről
testületünk már az előző ülésen döntött, de szükség van arra is, hogy a társulási
megállapodásban is átvezessék a változásokat. Ehhez is hozzá kell járulnia a képviselőtestületnek az előterjesztésben javasoltak szerint.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2017. (V. 31.) határozata
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és
úgy döntött, hogy
I.
Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását 2017. június 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a IV. számú módosítás:
1. A Társulási Megállapodás V/1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az ellátottak számára nyitva álló helyiségei:

2461 Iváncsa, Fő u. 61/b.
2458 Kulcs, Kossuth L. u. 67.
2432 Szabadegyháza, Sárosdi u. 7.
2455 Beloiannisz, Rákóczi u. 22.
2456 Besnyő, Kultúr köz 1.
II.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosítását,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a képviselőtestület, mint a Társulás tagja nevében aláírja.
A képviselő-testület felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a Magyar Államkincstárnál a
társulás törzskönyvi bejegyzését szükség esetén módosítsa.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. június 30.

Mivel több hozzászólás, napirendi pont nem volt, a polgármester a nyílt testületi ülést
berekesztette.

Kmf.

Jobb Gyula
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Holl Tamásné
képviselő

Dr. Árva Helga
jegyző

