
1. napirend 
Előterjesztés 

Tárgy: Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény(továbbiakban: 
Mötv.)  módosítása miatt a polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja módosításra 
kerül 2017. 01.01-től az alábbiak szerint:  

 

a) Polgármester illetménye 

 

Az Mötv. az alábbiakról rendelkezik: 

71. §(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az 
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. 

71.§  (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

d) 55%-a a 2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

 (6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult. 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény határozza meg az államtitkárok javadalmazását, mely a 
következőkből tevődik össze: 

51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese. 

(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-
a. 

(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. 

(4) Az államtitkár alapilletményét a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 
30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdése 
alapján a köztisztviselői illetményalap a 2017. évben 38 650 forint. 

 

 

 



Határozati javaslat: 

Kulcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének …../2017 (I.25.) KT 
határozata Jobb Gyula főállású polgármester illetményének megállapítása 

1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Jobb Gyula  főállású polgármester illetményét  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 71. § (4) bekezdésének d) pontja alapján 2017. január 1-től havi bruttó 548.443,- Ft-

ban; 
 

2. Jobb Gyula főállású polgármester költségtérítését    
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §. (6) 

bekezdése alapján 2017. január 1. napjától 
82.266,- Ft-ban állapítja meg.   

 
A díj fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Személyi jellegű 

kiadások előirányzata. 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 

b) Alpolgármester tiszteletdíja 

Az Mötv. az alábbiakról rendelkezik: 

74. § (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja 
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-
át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott 
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

          

Határozati javaslat: 
 

 
 Kulcs Községi Önkormányzat képviselő-testületélnek ……./2017 (I. 25.) KT.  számú 

határozata  Fejes Balázs Ottó alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 74. §-a alapján  
Fejes Balázs Ottó társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától  

havi bruttó 246.800,-  Ft-ban; 
2. Fejes Balázs Ottó  társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését   



 2017. január 1. napjától havi 37.020,-  Ft-ban állapítja meg.    
 

A díj fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Személyi jellegű 
kiadások előirányzata. 

 
Felelős: Jobb Gyula  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A fentiekkel tekintettel kérem a határozati javaslatim elfogadását. 

 

Kulcs, 2017. 01. 06. 

 

         Tisztelettel: 

         Jobb Gyula s. k.  

         polgármester 

  



2. napirend 
Előterjesztés 

Tárgy: Beszámoló a polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének 
megállapításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § (2) bekezdése alapján 
a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 
pótszabadságra jogosult. 
 
A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni.  
 
Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot 
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 
 
A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 
31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 
 
Fentiek alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Jobb Gyula polgármester úr 
a 2016. évre járó szabadságát a 6/2016 (I.27.) KT. sz. határozat szerint megállapított szabadság-
ütemezés szerint  vette igénybe, ki nem adott szabadsággal nem rendelkezik.  
 
Kulcs, 2017. január 6. 
 
 
        Dr. Árva Helga sk. 
        jegyző 
  H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 
 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (I.2 5.) KT. számú 
határozata a polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének 

megállapításáról 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  „Beszámoló a polgármester 

előző évi, igénybe vett szabadság mértékének megállapításáról” tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester 2016. évi 

igénybe vett szabadságáról szóló  jegyzői beszámolót. A polgármester a 2016. évre 
megállapított szabadságát a 6/2016 (I.27.) KT. sz. határozat szerint megállapított szabadság-

ütemezés szerint  vette igénybe, 2016. évre előző évi, ki nem adott szabadsággal nem 
rendelkezik.   

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal  



3. napirend 
Előterjesztés 

Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése 

Tisztelt Képviselők-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/C § (2) bekezdése alapján „A 
polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester 
szabadságának ütemezését.” 

A törvény szerint az alábbiak szerint a következő időszakokban kívánom felhasználni a 2017. évi 
szabadságomat. 

2017. évre igény bevehető szabadságok száma: 39 nap 

 

2017. 01. 19 – 20.      2 nap 

2017. 02. 20 – 24.      5 nap 

2017. 03. 16 – 17.      2 nap 

2017. 03. 20 – 24.      5 nap 

2017. 03. 27 -29.      3 nap 

2017. 04. 18 – 21.      4 nap 

2017. 07. 03 – 14               10 nap 

2017 09. 11 – 13.      3 nap 

2017. 10. 24 – 25.      2 nap 

2017. 12. 27 – 29.      3 nap 

 

Összesen:                39 nap 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatom elfogadására.  

Kulcs, 2017. január 18. 

 

 

 

 

        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 2017. évi szabadságának ütemezéséről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

polgármester 2017. évre vonatkozó szabadságának ütemezését, melyet  a mellékelt tervezet szerint 
jóváhagyj/nem hagy jóvá. 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal  

 

  



4. napirend 

 Előterjesztés 

Tárgy: A Kulcsi Polgármesteri Hivatal Adóhatóságának beszámolója a 2016. évi 
adóztatási tevékenységről   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (3) bekezdése 
szerint   

 

(3) A települési önkormányzat képviselőtestülete: 
a) helyi adókat vezethet be; 
b) meghatározza a helyi adó illetékességi területén történő bevezetésének időpontját és 
időtartamát határozott vagy határozatlan időre; 
c) megállapítja - a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és 
az adóalanyok teherviselő-képességéhez igazodóan a helyi adókról szóló törvényben 
meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel - a működési területén bevezetett 
helyi adók mértékét; 
d) döntése szerint bővíti a helyi adókról szóló törvényben megfogalmazott mentességi és 
kedvezményi szabályokat; 
e) meghatározza - a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló törvények keretei között - 
illetékességi területén a helyi adózás részletes szabályait; 
f) építmény- és telekadó bevezetése esetén meghatározza az adóalap megállapításának módját; 
g) a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást; 
h) tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről. 
 
 
A jogszabályi kötelezettség alapján elkészült Kulcs Községi Önkormányzat Adóhatóságának 
beszámolója, melyet előterjesztésem mellé mellékelek.  
 
Kulcs, 2017. 01. 05. 

 

       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-testületének …/2017. (…..) határozata a  Kulcsi 
Polgármesteri Hivatal Adóhatóságának a 2016. évi adóztatási tevékenységről szóló 

beszámolójáról 

  Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Kulcsi Polgármesteri 
Hivatal Adóhatóságának beszámolója a 2016. évi adóztatási tevékenységről  ” szóló 

előterjesztést, és úgy döntött, hogy a Kulcsi Polgármesteri Hivatal Adóhatóságának a 2016. 
évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót elfogadja/nem fogadja el. 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 

  



5. napirend 

 Előterjesztés 

 
Tárgy:  Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kulcs Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 14/2014. (X. 30.) 
önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdése szerint a képviselőtestületi működésének alapja a  
munkaterv.  

A munkatervet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.  

A 2017. évi munkatervre tett javaslatot mellékelem előterjesztésem mellé. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé 
elfogadásra: 

 

Kulcs, 2017. január 5. 
 
 
 
         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  Kulcs 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve” tárgyú előterjesztést, és úgy 

döntött, hogy a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervét a 
mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal elfogadja/nem fogadja el. 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

  



6. napirend 

 Előterjesztés 

 

Tárgy: Kulcs, Rákóczi utca 3903, 3558 hrsz-ú ingatlanon  létesített járda és gyalogátkelő 
kialakításával kapcsolatos építési munkák megrendelésére vonatkozó javaslat 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kulcs Községi Önkormányzat „Kulcs, Rákóczi utca 3903, 3558 hrsz-ú ingatlanon járda és 
gyalogátkelő építése, létesítése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény - továbbiakban: Kbt. - 115. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, 
amely eljárás eredményeként 2016. május 9. napján nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződés megkötésre került.  2016. május 17. napján a megrendelő önkormányzat a 
munkaterület a vállalkozó rendelkezésére bocsátotta. 

 

A vállalkozási szerződés alapján megrendelt munkák elkészültek, azonban szükségessé vált a 
teljesítés során a tervezett járda nyomvonalának módosítása, illetve a tervezett gyalogátkelő 
áthelyezése.  

 

A nyomvonal módosításának szükségességét a létesítendő járda nyomvonalán az Invitel 
Távközlési Zrt tulajdonában és fenntartásában lévő távközlési optikai, rézkábel kábel 
elhelyezkedése okozta, amely szinte teljes hosszban ütközött a járda tervezett és lehetséges 
nyomvonalával. 

 

A Kulcs, belterület 3745 hrsz. alatt felvett ingatlan kerítése miatt az eredetileg tervezett helyen 
a gyalogátkelő 50 m-ről történő beláthatósága nem volt biztosított, a kerítés elbontásához az 
ingatlan tulajdonosa a korábbi nyilatkozatai ellenére nem járult hozzá. Emiatt szükségessé vált 
a gyalogátkelő helyének áthelyezése, az eredetileg tervezett helyszíntől 4,5 m-re az Árpád utca 
irányába. 

 

A beruházásnak nem képezte tárgyát a felszíni vízelvezetés megoldása, illetve a megépült járda 
és gyalogátkelőhely környezetében az útburkolat helyreállítása, a kapcsolódó közúti jelzőtáblák 
elhelyezése, illetve ezekhez csatlakozóan az itt található közművek szolgáltatói részéről a 
munkák elvégzéséhez szakfelügyelet igénybe vétele. 

 

Önkormányzatunk ezen munkákra árajánlatokat kért be, melyet az előterjesztéshez mellékelek. 

A legkedvezőbb árajánlatot a CUKÉP Kft. (2424 Előszállás, Árpád utca 105.) nyújtotta be, aki 
a járda kiépítését is végezte. Ajánlata nettó 6.994.420,- Ft + ÁFA.  

 



Kérem, hogy a T. Képviselő-testület szíveskedjen dönteni a munkák megrendelése, annak 
fedezete biztosításáról, és az előterjesztéshez mellékelt vállalkozási szerződés megkötésére 
polgármesterét hatalmazza fel. 

 

 

 

Kulcs, 2017. január 16. 
 
 
 
         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, 
Rákóczi utca 3903, 3558 hrsz-ú ingatlanon  létesített járda és gyalogátkelő 
kialakításával kapcsolatos építési munkák megrendelésére vonatkozó javaslatról 

Kulcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Kulcs, Rákóczi utca 3903, 
3558 hrsz-ú ingatlanon  létesített járda és gyalogátkelő kialakításával kapcsolatos építési 

munkák megrendelésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

Kulcs Községi Önkormányzat a Kulcs, Rákóczi utca 3903, 3558 hrsz-ú ingatlanon  létesített 
járda és gyalogátkelő kialakításával kapcsolatos építési munkák megrendelésére vonatkozó 

javaslatot elfogadja és felhatalmazza polgármesterét az előterjesztés mellékletét képező 
vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: 2017. február 15. 

 

 

  



7. napirend 

 Előterjesztés 

 
Tárgy:  Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi 
Rendőrőrs kérelme az Adonyi Rendőrőrs részére felajánlott 2016. évi támogatás 
elszámolási határidejének meghosszabbításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs 
kérelme az Adonyi Rendőrőrs részére felajánlott 2016. évi támogatás elszámolási határidejének 
meghosszabbítása ügyében kérelmet terjesztett elő Kulcs Községi Önkormányzat részére. 

A kérelemben a Rendőrőrs a részére nyújtott támogatás elszámolási határidejét 2017. február 
28. napjáig kéri meghosszabbítani. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé 
elfogadásra: 

 

Kulcs, 2017. január 16. 
 
 
 
         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 az 
Adonyi Rendőrőrs részére felajánlott 2016. évi támogatás elszámolási határidejének 

meghosszabbításáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs kérelme az Adonyi 

Rendőrőrs részére felajánlott 2016. évi támogatás elszámolási határidejének 
meghosszabbításáról” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy a kérelemben foglaltakat 

helybenhagyja, és az Adonyi Rendőrőrs részére 2016. évben nyújtott 400.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatás elszámolásának határidejét 2017. február 28. napjáig meghosszabbítja. 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 



8. napirend 

 Előterjesztés 

Tárgy:  Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal 
kötendő 2017. évi Üzemeltetési szerződés 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulat megküldte a  2017. 
évi Üzemeltetési szerződésre vonatkozó javaslatát, melyet előterjesztésemhez mellékelek.  
 
A 2009. évi CXLIV. törvény 45. § szerint a települési önkormányzati társulási művekre a 
tulajdonos köthet a vízi társulattal versenyeztetés nélkül üzemeltetési szerződést. 
 
Az Üzemeltetési szerződés alapján végzi feladatait a Vízi Társulat az általa üzemeltetett 
vízfolyásokon. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé 
elfogadásra: 

 

Kulcs, 2017. január 16 
 
 
 
         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 az 
Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal kötendő 

2017. évi Üzemeltetési szerződésről  

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaújvárosi 
Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal kötendő 2017. évi Üzemeltetési 

szerződésről szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási 
Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal megköti 2017. évre az Üzemeltetési szerződést.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható Üzemeltetési 
szerződést annak változatlan tartalmával megkösse. 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 
  



9. napirend 

 Előterjesztés 

Tárgy: Együttműködés a Mária Út Közhasznú Egyesülettel 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Mária Út Közhasznú Egyesület együttműködésünket kéri a – mellékéletek szerint- a Mária 
Út zarándokút fenntartása tekintetében, valamint a szervezett nagy események szervezése 
terén. Nevezetesen: Mária Maraton, 1Úton, 40 napos Budapest-Csíksomlyó zarándoklat, 
valamint térségünk kulturális-vallási turizmusa megalapozásában és felfuttatásában. 

A javaslatban az együttműködési megállapodás részeként a Mária Útnak a település  
közigazgatási területén a fenntartása, jelzések karbantartása, kiegészítése, pótlása, járhatóság 
biztosítása szerepel. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat mérgeljék. 

Az előterjesztés mellékletei: 

1. Mária Út fenntartásával kapcsolatos feladatokat 
2. Összesített költségbecslés 

 
Kulcs, 2017. január 16. 
 
 
 
         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 …/2016. (…..) határozata a  Mária 
Út Közhasznú Egyesülettel való együttműködésről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Együttműködés a Mária 
Út Közhasznú Egyesülettel” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, 

1. hogy az együttműködés megvalósulását a mellékelt tervezetek szerint támogatja; 

2. Kulcs Községi Önkormányzat  2017. évi költségvetésben a zarándokturizmus 
fejlesztésére ………. Ft összeg forrást biztosít; 

 
3. A Képviselő testület megbízza a polgármestert, hogy a Mária Út Egyesülettel kössön 

együttműködési megállapodást a zarándokturizmus közös fejlesztésére. 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: folyamatos 

  



10. napirend 

 Előterjesztés 

Tárgy: Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elé a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és 
Bölcsőde benyújtotta 2017. évi zárta tartási kérelmét, melyet előterjesztésemhez mellékelek. 

 

Az Intézmény nyári zárva tartását 2017. augusztus 1 – augusztus 31. napja között tervezi. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé 
elfogadásra: 

 

Kulcs, 2017. január 16. 
 
 
 
         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 Kulcsi 
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde kérelmét, és az abban foglaltakat jóváhagyja.  

A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartását 2017. augusztus 1. 
napától 2017. augusztus 31. napjáig engedélyezi. 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

  



11. napirend 

 Előterjesztés 

Tárgy: Godó Tivadar ev. (2458. Kulcs, Petőfi S. u. 1/a) telekmegvásárlási kérelme 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Godó Tivadar a mellékelt telekmegvásárlási kérelmet nyújtotta be Önkormányzatunk felé.  

Az ingatlan 274 m2, központi helyen fekszik, a Kossuth Lajos utca és az Árpád utca 
kereszteződésében, jelenleg ott Dohánybolt működik.  

A Dohánybolt havi 25.000,- Ft bérleti díjat fizet Önkormányzatunk részére, mely évi 
300.000,- Ft bevételt jelent. 

A kérelmező által felajánlott díj: 3.500,- Ft / m2, amely azt jelenti, hogy 959.000,- Ft vételi 
ajánlatot tett. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé 
elfogadásra: 

 

Kulcs, 2017. január 16. 
 
 
 
         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 Godó 
Tivadar ev. (2458. Kulcs, Petőfi S. u. 1/a) telekmegvásárlási kérelme 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Godó Tivadar ev. (2458. 
Kulcs, Petőfi S. u. 1/a) telekmegvásárlási kérelme” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy 

a kérelmet elfogadja / elutasítja. 

 

(Elfogadás esetén: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kulcs Községi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Kulcs, Árpád u. 1. szám alatti, Belterület 3522. hrsz-ú kivett 

beépítetlen terület értékesítésével kapcsolatos feladatokat végezze el, és az Adás-vételi 
szerződést írja alá. Az ingatlan eladási ára: … Ft.) 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő:    



12.  Egyebek 

1. Tájékoztatás Kulcs Községi Önkormányzat egyes ingatlanainak  telekkitűzéséről 
 

Az elmúlt időszakban szükségessé vált egyes önkormányzati ingatlanok telekkitűzése, illetve 
telekmegosztása: 

a) megcsúszott, Strand feletti területek újra kimérése és telekkitűzése 2665/8, 2671. hrsz.) 
b) megcsúszott, Hajóállomás feletti önkormányzati telkek, ingatlanok újra kimérése és 

telekkitűzése (2601, 2641/1, 2650, 2651, 2653. hrsz.) 
c) az Alba Takarékszövetkezet mögött megvásárolt új ingatlanok telekkitűzése (4106/1, 

4134. hrsz.)  
d) az ún. gázfogadó és térsége (3987/18. hrsz.) telekkitűzése 
e) Sportpálya melletti, 4181 hrsz alatti ingatlan telekkitűzése és telekmegosztása a 

benyújtott pályázatok tartalma alapján 
f) Emlékpark telekkitűzése (3446, 3447 hrsz) 
g) a Római Katolikus Egyházzal közös temető telekmegosztása és telekkitűzése (3409. 

hrsz.). 
h) Emlékparban az Emlékmű helyének térkép szerinti kitűzése (3447. hrsz.) . 

A munkálatokra árajánlatokat kértem be, és a legkedvezőbb árajánlatot nyújtó Vincellér 
Földmérő Kft-t bíztam meg a munkálatokkal, melyek jelenleg is folyamatban vannak. A 
földmérés teljes költsége a megkötött vállalkozói szerződések alapján 640.400,- Ft, mely még 
nem tartalmazza az Emlékmű helyének kitűzését, mert arra még csak most kértünk árajánlatot.  

 

2. Kulcs Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, 0423/26. hrsz. alatti ingatlan 
művelésből kivonásának lehetősége 

 

Kulcs Községi Önkormányzat tulajdonában áll a Sportpálya mellett elhelyezkedő, 0423/26. 
hrsz. alatti szántó, melynek besorolása a tulajdoni lap szerint: Külterület.  

 

Az ingatlan sajátossága, hogy egyrészt kivett sporttelep megnevezésű terület 2,1032 ha 
nagyságban, másrészt szántó besorolásban is van 4372 m2, 5-ös aranykorona értékkel, a 
mellékelt térkép-szelvény szerinti megosztásban.  

Felmerült az a kérdés, hogy nem lenne-e szükséges az ingatlan teljes területét kivett 
sporttelepként nyilván tartatni, melyhez a szántó művelés alóli kivonása lenne szükséges. A 
terület így egységes besorolásba tartozna, és a további fejlesztési elképzelésekhez is jobban 
illeszkedne. 

A szántó művelés alóli kivonása a Vincellér Földmérő Kft. számítása szerint 362.320,- Ft-ba 
kerülne.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást, javasolja-e a szántó művelés alóli 
kivonását. 






































































































