
1. napirend 

 Előterjesztés 

Tárgy: Kulcs Községi Önkormányzat felhívása a civil szervezetek és helyi közösségek 
számára, a helyi kezdeményezések, kutatások, közösségi programok megvalósítása 
érdekében. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kulcs Községi Önkormányzat felhívással él a civil szervezetek és helyi közösségek számára, a 
helyi kezdeményezések, kutatások, közösségi programok megvalósítása érdekében, Kulcs 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásáról szóló 18/2012. 
(V. 24.)  önkormányzati rendelete alapján. 
 
A felhívás célja az összetartó és szolidáris helyi települési közösségek megerősítése és/vagy 
kialakítása, a folyamatban résztvevő egyének, szervezetek közötti együttműködés és partnerség 
fejlesztése, a helyi lakosok életét befolyásoló, a helyi kezdeményezések és a társadalmi 
integrációt szolgáló programok támogatása, a közösségi ügyekben való állampolgári, civil 
részvétel erősítése, a helyi értékek kutatása, feltárása, publikálása.  
 
Jelen kiírás konkrét célja támogatási kérelem útján kiválasztani azokat a szervezeteket, amelyek 
szabályszerűen, hatékonyan képesek ellátni az adott támogatási kérelemi célt.  
 
Az adott intézkedés keretében kizárólag Kulcs Község közigazgatási területén megvalósuló – 
Kulcs Községi Önkormányzat Stratégiai, gazdasági programja (2014-2019.) által 
megfogalmazott célkitűzéseihez, illetve feladataihoz illeszkedő projektek megvalósítására van 
lehetőség.  
 
A Stratégia célja egy közösségcentrikus, integráló, népességmegtartó településfejlesztés 
településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a 
vállalkozások, befektetők, valamint a helyi szervezetek, közösségek, egyének számára vonzó, 
ugyanakkor fenntartható települési környezet és arculat kialakítása.   
 
A mai kor egyik látványos és erőteljes változása a klasszikus közösségek eltűnése, 
virtualizálódása. Az adott felhívás célrendszerének közvetlen kapcsolódása a Stratégia 3. és 4. 
céljaiban lévő alprojektek, így a település belső összetartásának, kohéziójának javítása, helyi 
értékek létesítése. 
 
A felhívás teljes terjedelmében előterjesztésem melléklete. 
 
Kérem, hogy előterjesztésemet szíveskedjenek megtárgyalni, és a szükséges döntést meghozni. 
 
Kulcs, 2017. március 16. 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
Fejes Balázs sk.  
alpolgármester 



 
 
 

 
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 civil 
szervezetek és helyi közösségek számára, a helyi kezdeményezések, kutatások, közösségi 

programok megvalósítása érdekében történő felhívásról 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcs Községi 
Önkormányzat felhívása a civil szervezetek és helyi közösségek számára, a helyi 

kezdeményezések, kutatások, közösségi programok megvalósítása érdekében” tárgyú 
előterjesztést, és úgy döntött, hogy  

 
meghirdeti 2017. évre pályázati felhívását a civil szervezetek és helyi közösségek számára, a 

helyi kezdeményezések, kutatások, közösségi programok megvalósítása érdekében. 

A civil szervezetek által mindösszesen elnyerhető támogatás: 3.000.000 Ft. 

A civil szervezetek támogatásának fedezete Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások  előirányzata. 

 

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: 2017. … 
  



2. napirend 
 

Előterjesztés 

Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása …….. igénylés azonosító számmal a Magyar 
Köztársasághoz a 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet alapján a Kulcs, Virághegy 
településrészen a kialakult belvíz elleni védekezési feladatok elvégzésére. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kulcs község Virághegyi részén belvíz alakult ki. A polgármester képviseletében az 
alpolgármester 2017. március 23. napján  elrendelte a II. fokú helyi vízkár védekezési 
készültséget.  
 
A belvízvédelmi készültség során a Família út – Rácalmási út kereszteződésében felgyülemlett 
belvíz Kossuth Lajos – Dózsa György utcai árokba történő szivattyúzással oldjuk meg a 
problémát, így a víz véglegesen távozik a Duna medrébe.  
 
A vis maior pályázat a Magyar Államkincstár részére benyújtásra került, ezért kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet a határozati javaslatom elfogadására.  
 
Kulcs, 2017. 03. 22. 
 
         Fejes Balázs s.k. 
         alpolgármester 
 
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 II. fokú 

helyi vízjkár védekezési készültség miatt benyújtandó vis maior támogatásról Kulcs, 
Virághegy település részen 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior pályázatot nyújt be ….. ebr 

igénylés azonosító számmal a Magyar Köztársasághoz a 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet 
alapján a Kulcs, Virághegy településrészen a kialakult belvíz elleni védekezési feladatok 

elvégzésére. 
 

A pályázaton igényelt támogatási összeg: 5.000.000 Ft 
 

A pályázaton elnyerhető támogatás összege: 4.500.000  Ft (90 %), 
Kulcs Községi Önkormányzat által vállalt önerő összege: 500.000  Ft (10 %) 

 
A védekezési munkálatok megkezdésének időpontja: 2017. 03. 23.  

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  nyilatkozik, hogy  

 az érintett ingatlanokon biztosítási szerződéssel nem rendelkezik,  kárkifizetést nem 
igényelt;  



 az érintett ingatlanok az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti  
településüzemeltetéssel kapcsolatos kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja 

és más, a tulajdonában lévő ingatlannal ezt a feladatát nem tudja ellátni; 
 a közterületre értékkövető biztosítást nem tud kötni biztosító társasággal;  

 vállalja a károsodott ingatlanainak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira történő helyreállítását; 

 saját erejéből sem részben, sem egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem 
tudja megoldani; 

 Kulcs Községi Önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt. 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
Határidő: azonnal 

  



3. napirend 
Előterjesztés 

 
Tárgy: A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe 
tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

  
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 
27.) Önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése kimondja, hogy a polgármester a Képviselő-
testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 
megállapításáról minden testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.  
 
A fenti rendelkezés alapján beszámolok a 2016. december – 2017. február   hónapban általam 
elbírált települési támogatásokról.  
 
 
Kérem beszámolóm szíves elfogadását. 
 
 
Kulcs, 2017. március 16. 
 
 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
         Fejes Balázs s. k.   
         alpolgármester 
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 beszámolójáról  a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó 

szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  „A polgármester 
beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és 

természetbeni ellátások megállapításáról” tárgyú előterjesztést, és a polgármester 
beszámolóját elfogadta/nem fogadta el.  

 
Felelős: Jobb Gyula  polgármester 

Határidő: azonnal 
  



4. napirend 
Előterjesztés 

 
Tárgy: Jegyzői beszámoló a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ának 
rendelkezései szerint a jegyző évente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek a 
Polgármesteri Hivatal működéséről, tevékenységéről.  
 
Mellékelten megküldöm a jegyző beszámolóját a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi 
tevékenységéről, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak elfogadására.  
 
Kulcs, 2017. március 16. 
 
  
       Dr. Árva Helga 
       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. (…..) határozata   
 „Jegyzői beszámoló a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről” 

tárgyában 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a „Jegyzői beszámoló a 
Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztést, és a 

beszámolót elfogadta/nem fogadta el.  
 

Felelős: Jobb Gyula  polgármester 
Határidő: azonnal 

  



5. napirend 

 Előterjesztés 
Tárgy: 2017. évi közbeszerzési terv  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szabályozza a közbeszerzési eljárás 
szabályait. A törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzatok közbeszerzési eljárás 
lefolytatására kötelesek, valamint a 42. § (1) bekezdése szerint e szerveknek éves összesített 
közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 
közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. 

A jogszabály kimondja azt is, hogy a  közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat 
közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 
eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
 
 
Kulcs Községi Önkormányzat elkészítette 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, melyet 
előterjesztésemhez mellékelek. A közbeszerzési terv minden olyan beruházást és 
közszolgáltatást tartalmaz, melyek közbeszereztetése jelenlegi tudomásunk szerint aktuális lesz 
ebben az évben.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Kulcs, 2017. március 16.  
 
         Fejes Balázs  s.k. 
         alpolgármester 
 
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 2017. évi közbeszerzési tervről 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „2017. évi közbeszerzési 
terv” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:  

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kulcs Községi Önkormányzat 
2017. évi közbeszerzési tervét. 

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 
  



6. napirend 

 Előterjesztés 
Tárgy: Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzététele 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza a fenntartó által kötelező óvodai beíratást 
megelőző hirdetmény közzétételére vonatkozó szabályokat. A rendelkezés szerint: 
 
20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az 
óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első 
határnapját megelőzően legalább harminc nappal 
 
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, 
ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint 
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó 
nem települési önkormányzat. 
 
(1a)27 A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, 
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, 
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az 
alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről, 
g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a 
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint 
i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 
 
(1b) A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség 
teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó 
foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének. 
 
A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde elkészítette a jogszabálynak megfelelő hirdetményt, 
és azt a jogszabályban megjelölt helyen és módon közzétette.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Kulcs, 2016. március 16.  
 
 
         Fejes Balázs  s.k. 
         alpolgármester 
 
 
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 óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Óvodai beíratást 
megelőző hirdetmény közzététele” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:  

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Kulcsi Százholdas 
Pagony Óvoda és Bölcsőde óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételére vonatkozó 

tájékoztatást. 
 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
Határidő: azonnal 

  



7. napirend 

 Előterjesztés 
Tárgy: Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIX. törvény, mely alapján minden 
települési önkormányzatnak el kell készítenie a Településképi Arculati Kézkönyvét, és annak 
alapján a településképi rendeletét, melyben rögzíti a településre vonatkozó követelményeket.  
 
A településképi rendelet, és az azt megalapozó Településképi Arculati Kézikönyv 
(továbbiakban: TAK) elkészítésének, illetve előterjesztésének határideje: 2017. október 1. 
napja. 
 
A TAK határidőben történő elkészítése érdekében megküldte árajánlat kérését az ezzel 
foglalkozó mérnöki irodáknak. 
 
Az árajánlatok visszaérkeztek, melyet előterjesztésemben részletezek: 
 
Név Cím Árajánlat díja 
KASIB Mérnöki Manager 
Iroda Kft. 

1183. Budapest, Üllői út 
455. 

1.000.000 Ft + ÁFA 

VÁTI Kft. 1085. Budapest, József krt. 
29. 

3.175.000 Ft + ÁFA 

ÉRTÉKTERV Kft. 2045. Törökbálint, 
Józsefhegyi u. 84. 

1.200.000 Ft + ÁFA 

CÍVISTERV Bt. 4031. Debrecen, Derék u. 
245. 

1.500.000 Ft + ÁFA 

 
Javasolom a legkedvezőbb árajánlat elfogadását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Kulcs, 2016. március 16.  
 
 
         Fejes Balázs  s.k. 
         alpolgármester 
 
 
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   
Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítéséről 



Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Településképi arculati 
kézikönyv és településképi rendelet elkészítése” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést 

hozta:  
 
A Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet elkészítésére a …. -t bízza meg.  

A vállalkozási díj:  … Ft, melynek fedezete Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének Szakmai szolgáltatások előirányzata. 

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: Folyamatos 
  



 
8. napirend 

 Előterjesztés 

Tárgy: Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése és a tagok közötti 
elszámolás 

Tisztelt Polgármester Asszonyok, Polgármester Urak! 

Tisztelt Jegyző Asszonyok, Jegyző Urak! 

 Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos Tagi Önkormányzatok 
Képviselő - testületei határozati javaslatait, továbbá Besnyő Község Önkormányzat Képviselő 
- testülete határozati javaslatát a Társulás 2017 április 30. napjával történő megszüntetésére és 
a tagok közötti elszámolásra vonatkozóan mellékelten megküldöm. A Társulás törzskönyvi 
nyilvántartásából való törléséhez szükséges külön megállapodást mely a megszüntetésen 
túlmenően a Tagok közötti elszámolást is tartalmazza. Ezen megállapodás a határozati 
javaslatok egyes számú mellékletét képezi. 

 Gondot okozott az előkészítés keretében, hogy Besnyő Község Önkormányzat a kiválásról 
szóló döntése ellenére még a törzskönyvi nyilvántartásból törlést nem nyert, ezért javasolom 
azon Kincstárral egyeztetett megoldást, hogy a Társulás megszüntetésének tudomásul vétele 
mellett, az Önkormányzat az elszámolásban részt vesz a jogok és kötelezettségek 
vonatkozásában azonban kizárólag 2014 december 31. napjáig érintett. 

 A Társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törléséhez a képviselő - testületek által meghozott 
határozatok kivonatainak eredeti példánya szükséges, továbbá Besnyő Képviselő - testületének 
a kiválásról szóló 154/2014. (V.22) Kt számú határozata kivonata is csatolandó, továbbá a 
határozatok egyes számú mellékletét képező Megállapodást is valamennyi érintett 
Önkormányzat által aláírtan. 

 A Társulás 2017 április 30.napjával történő megszüntetésére a képviselő-testületek részéről a 
döntés lehetőleg 2017 április 15-ig történjen meg, hogy a teljes körűen aláírt Megállapodással 
és a határozatok kivonataival együtt a Társulási Tanács elnöke aláírásával a törlési kérelem 
2017 április 20.-ig kerülhessen benyújtásra a Kincstár Fejér Megyei Igazgatóságához, mely 
törlési kérelmet Elnök Úr részére külön meg fogom küldeni. 

 Tisztelettel kérem hogy a képviselő- testületek soron következő ülésére szíveskedjenek a 
döntési javaslatokat beterjeszteni, s a határozati kivonatokat eredetben részemre avagy Bokor 
Erika aljegyző asszony részére átadni. 

 Kérem továbbá, hogy e-mailen az elfogadó határozatok számait szíveskedjenek megküldeni, 
annak érdekében, hogy a megszüntetésre és elszámolásra vonatkozó Megállapodást aláírásra 
elő tudjam készíteni oly módon, hogy határidőben rendelkezésre állhasson.  

  

  



Köszönettel és Üdvözlettel: 

Pintérné Dr. Szekerczés Anna s. k.  

ügyvéd 

 
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 Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről és a tagok közötti elszámolásról 

 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Adonyi Többcélú 
Kistérségi Társulás megszűntetésére s a tagok közötti elszámolásra vonatkozó előterjesztést, 

melynek alapján az alábbi döntéseket hozza: 
 

I. 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Besnyő Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2014/V.22./Kt. számú határozatában foglalt, az 

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással – továbbiakban: Társulás – 2014. december 31.-
napjával történő kiválásáról meghozott döntésére tekintettel a Társulásnak 2015. január 1.-

napjától nem tagja, melynek törzskönyvi nyilvántartásába történő bejelentése s az 
Önkormányzattal a Társulási Megállapodás III/4. pont szerinti elszámolása nem történt meg, 

mely tényre figyelemmel Besnyő Község Önkormányzat a Társulás  megszüntetéssel 
kapcsolatos elszámolásban részt vesz, a megszűnő Társulás tekintetében azonban vagyoni  
jogutódnak kizárólag a 2014. december 31.-napjáig keletkezett jogok és kötelezettségek 

tekintetében minősül. 
 

II. 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

 Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületével, 
 Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületével, 
 Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületével, 

 Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületével, 
 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületével és 
 Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületével 

 

 Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete általi tudomásul vétele mellett  
megállapodik abban, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30.-napján 

hatályba lépett XII. számú módosításával egységes szerkezetbe foglalt – Társulási 
Megállapodását – ezáltal a Társulást – a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése s a Társulási Megállapodás III./7.1. 
pontja alapján közös megegyezéssel 2017. április 30.-i hatállyal megszüntetik. 

 
III. 



 
1. A II. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselő-testülete általi 

elfogadásával az önálló jogi személyiségű: 
 

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 
– melynek székhelye: 2457 Adony, Bajcsy-Zsilinszky utca 5., törzskönyvi azonosító 

száma: 592073  
 

2017. április 30.-napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt 
tagi Önkormányzatok akként, hogy Besnyő Község Önkormányzatát a 2014. december 

31.-napjáig keletkezett vagyoni kötelezettségekért terheli helytállási kötelezettség. 
 

1.1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2017. április 30.-
napjáig vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket. 

 
1.2. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 

4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval 
kapcsolatos feladatokat Adony Város Önkormányzat az Adonyi Közös 

Önkormányzati Hivatal közreműködésével teljesíti. 
 

2. A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal a Társulás 
megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra vonatkozó Megállapodást elfogadja s 

felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 

Felelős: Jobb Gyula 
polgármester 

Határidő: legkésőbb 2017. április 20. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács 
elnökét, hogy a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törlése érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

  



9. napirend 

 Előterjesztés 
 
Tárgy: Közművelődési szakértői vélemény tárgyalása a beérkezett Kulcsi Művelődési 
Ház és Könyvtár igazgatói pályázatokról 
 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján” pályázatot hirdetett a Kulcsi Művelődés Ház és 
Könyvtár igazgató beosztás ellátására. A képviselő testületi döntés előtt a pályázókat legalább 
háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg. E bizottság egyik tagjának közművelődési szakértőnek kell lennie.  
A Kulcs Községi Önkormányzat által a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói posztjára 
kiírt pályázatban pályázati feltételként szerepel a főiskolai szintű művelődésszervező és 
könyvtárosi végzettség.  

A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 6/F. § 
(1) szerint:  

 Alapító okirata szerint több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére 
megbízást - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az a közalkalmazott is kaphat, aki 
legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott 
követelményeinek megfelel, feltéve, hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti 
egységeket az adott alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel 
rendelkező szakember irányítja. 

Ennek értelmében mindkét képesítés kérése jogszerű. 

A felhívásra hat pályázat érkezett: Elszeszerné Sólyom Anna, Molnár Ferenc, Rados Ildikó 
Lilla, Simon József, Sipos Kinga, és Tari Tibor 

Molnár Ferencnek, Rados Ildikó Lillának, Simon Józsefnek és Sipos Kingának nincs meg a 
törvény által előírt megfelelő végzettsége sem közművelődési, sem könyvtárosi területen, és 
nincsen szakmai tapasztalata. 

Tari Tibornak közművelődési szakember I. végzettsége van, sokéves szakmai gyakorlattal és 
vezetői tapasztalattal rendelkezik, de nincsen a pályázati felhívásban feltételként megszabott 
könyvtárosi végzettsége, így a kiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg. 

Elszeszerné Sólyom Anna mindkét előírt felsőfokú végzettséggel rendelkezik, azonban 
visszavonta pályázatát, mivel időközben talált munkát. 

A fentiek figyelembevételével a pályázat sajnos sikertelennek tekintendő. 

Javaslatom az, hogy a következő igazgatói pályázati felhívásban az eredményesség 
érdekében az önkormányzat csak közművelődési szakember végzettséget kérjen, hiszen 
erre a fent hivatkozott kormányrendelet lehetőséget ad. Sajnos a felsőoktatási képzési 



rendszer sajátosságai miatt nagyon kevés szakember van, aki könyvtárosi és közművelődési 
felsőfokú szakképzettséggel egyaránt rendelkezik.  

Amennyiben a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója közművelődési szakember lesz, 
ahhoz, hogy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásai teljesüljenek, az is szükséges, hogy 
az intézményben a könyvtári szervezeti egységet felsőfokú szakképzettséggel rendelkező 
könyvtáros irányítsa. 

Így szükségessé válik ennek az álláshelynek meghirdetése is.  

A községvezetés fontolja meg, nem lenne-e célszerű az eredményesség érdekében mindkét 
pályázatot több helyen is – például a Dunaújvárosi Hírlapban – közzétenni. 

Molnár Ferenc, Rados Ildikó Lilla, Simon József, Sipos Kinga pályázatán érezhető a szakmai 
tapasztalat és képzettség hiánya. 
 
Elszeszerné Sólyom Anna pályázata szakmailag megfelelőnek mondható, ám Tari Tibor 
pályázata sokkal alaposabb, mélyrehatóbb, körültekintőbb, Kulcs település konkrét 
adottságaira, sajátosságaira épül, ám ahogy ezt már megállapítottam, a könyvtárosi végzettség 
hiánya miatt nem felel meg a pályázati feltételeknek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a közművelődési szakértő véleményét testületi 
határozati javaslatom alapján szíveskedjenek elfogadni: 
 
Kulcs, 2017. március 14.     
   
         Fejes Balázs sk. 
         alpolgármester 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2017. (III. 29.) határozata 

a közművelődési szakértői vélemény elfogadása a beérkezett Kulcsi Művelődési Ház és 
Könyvár igazgatói pályázatok elbírálásáról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  a „Közművelődési szakértői 
vélemény tárgyalása a beérkezett Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 

pályázatokról” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy  

1. a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvár igazgatói pályázatát eredménytelennek hirdeti ki 
2. új pályázatot hirdet meg külön a Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói, illetve 

könyvtárosi álláshelyére. A pályázatban előnyben részesül az, akinek mindkét poszt 
ellátására alkalmas végzettsége van.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: folyamatos 



10. napirend 

 Előterjesztés 

Tárgy: Képviselői indítvány a Kulcsi Polgárőr Egyesület működési támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Deák Ibolya Rózsa és Posch János képviselő társunk a mellékelt képviselői indítványt nyújtotta 
be Képviselő-testületünk felé. 

Az indítványban nevezettek javasolják a Kulcsi Polgárőr Egyesület részére a helyi civil 
szervezetek támogatása előirányzat terhére – pályáztatás nélkül - 500 ezer Ft-tal történő 
támogatását.  
 
A képviselői indítvány előterjesztésem melléklete. 
 
Kérem, hogy előterjesztésemet szíveskedjenek megtárgyalni, és a szükséges döntést meghozni. 
 
Kulcs, 2017. március 16. 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
Fejes Balázs sk.  
alpolgármester 

 
 
 

 
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 

Polgárőr Egyesület működési támogatására irányuló képviselői indítványáról 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Képviselői indítvány a 

Kulcsi Polgárőr Egyesület működési támogatására” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy  
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 

rendeletében a kulcsi civil szervezetek támogatására előirányzott 3 millió Ft terhére a Kulcsi 
Polgárőr Egyesület részére a  képviselői indítványban szereplő 500 ezer Ft összegű működlési 

támogatását elfogadja / elutasítja. 

 

 
Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: 2017. … 
  



11. napirend 

 Előterjesztés 
 
Tárgy: Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület kérelme település név használatra és 
székhely biztosítására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kulcs Községi Önkormányzathoz a Kulcs  Biztonságáért Polgárőr Egyesület a mellékelt 
kérelmet nyújtotta be, melyet előterjesztésemhez mellékelek.  
 
Az Egyesület kérelmében meghatározta  elsődleges céljait  és feladatait.  
  
Az egyesület alapító tagjai azzal a kéréssel fordultak a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az 
adja hozzájárulását ahhoz, hogy a település nevét az egyesület nevében használja, továbbá  az 
egyesület részére biztosítson székhelyet a 2458 Kulcs, Kossuth Lajos u. 85. szám alatt található 
Faluházban. Kérelméhez mellékelte az Alapszabály tervezetét is. 
 
Kulcs Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2004.(IV. 21.) ÖR. számú rendelete a helyi 
címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről nem tartalmaz rendelkezést a település 
nevének használatával kapcsolatosan. A településnevet kizárólag az egyesület nevében kívánja 
az Egyesület használni, és Kulcshoz kötődő tevékenysége folytán nem sérelmes a névhasználat. 
 
Kulcs, 2017. március 21. 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
Fejes Balázs sk.  
alpolgármester 

 
 
 

 
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 
Biztonságáért Polgárőr Egyesület kérelméről a település név használatra és székhely 

biztosítására vonatkozóan 
l 

 
Kulcs Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta Kulcs Biztonságáért Polgárőr 

Egyesületet létrehozni kívánó alapítók kérelmét, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) Kulcs Községi Önkormányzat hozzájárulását adja / elutasítja  ahhoz, hogy a 
megalapítandó Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület elnevezése a település helységnevét 

tartalmazza; 



2.)  Kulcs Községi Önkormányzat képviselő testülete, mint a Kulcs, belterület 3482/3 hrsz. 
alatt felvett, természetben 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 85. szám alatt található ingatlan 1/1 

arányú tulajdonosának tulajdonosi joggyakorlója, hozzájárulását adja ahhoz, hogy Kulcs 
Biztonságáért Polgárőr Egyesület a 2458. Kulcs, Kossuth Lajos utca 85. szám alatti 

ingatlanban, a „Faluház” néven ismert épületrészben székhelyet létesítsen, az ingatlant 
központi ügyviteli helyeként használja, és székhelyeként hivatalos irataiban megjelölje. Az 

Egyesület az ingatlant szívességi használat jogcímén használja. 
 

A képviselő-testület felkéri jegyzőjét, hogy a fenti döntésekről a kérelmezőket tájékoztassa. 
 

Felelős:  Jobb Gyula polgármester 
 

Határidő: folyamatos 
                                                                                                                     
 

 


