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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 08-án 16.00 
órakor a Kulcsi Polgármesteri Hivatalban megtartott közmeghallgatásról. 
 
Jelen vannak: Jobb Gyula polgármester 
  dr. Árva Helga jegyző 

Fejes Balázs Ottó alpolgármester, Deák Ibolya, Holl Tamásné, dr. Menyhárt 
Ferenc, Oberrecht Tamás, Posch János képviselők 
 
 

Napirendi javaslat:  
1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről 

szóló előterjesztés megvitatása 
 
 
A lakosság részéről megjelent 9 fő.  
 
Jobb Gyula polgármester 
Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a résztvevőket, hogy időrendi sorrendben tartja meg 
beszámolóját, az alábbi felsorolás alapján:  

- 2016-os év rövid értékelése 
- A rendkívüli hideg tél tanulságai  
- A 2017-es év tervei 
- 2017. évi költségvetés főösszegei  
- Lakossági kérdések, hozzászólások 

 
A 2016. november hónapban a képviselői beszámolók megtörténtek, ezek hozzáférhetők 
mindenki számára a honlapon, Kulcsi Krónikában is. 
A településen, a polgármesteri hivatalban, az intézményekben a hibák, a gyengeségek, a 
lehetőségek feltérképezése, számbavétele folyamatosan történik. Véleménye szerint felül kell 
vizsgálni a régi szerződéseket, megreformálni a hivatal működését. A pályázati források 
felkutatása, fejlesztendő területek kialakítása fontos feladat. A polgármesteri hivatalban 
szükség van szemléletváltásra, az ügyfélbarát ügyintézés kialakítására. 
2016. év végén a Hajóállomás II. ütem befejezéséhez az állami támogatás mellett 58 mFt 
önerőt biztosított az önkormányzat. A terület rendbetétele megtörtént. 100 mFt pályázati 
forrást nyertek el. A járda I. ütemre 44 mFt-ot, járda II. ütemre 44 mFt-ot, a polgármesteri 
hivatalban az ASP informatikai rendszer kialakítására 6 mFt-ot, Emlékpark kialakítására 4 
mFt-ot. 
 Benyújtásra került 5 TOP-os pályázat: belvízre 232 mFt, orvosi rendelő építésére 100 mFt, 
bölcsőde építésére 300 mFt, távhő kialakítására 189 mFt, kerékpárút építésére 288 mFt. A 
pozitív döntésekre vár az önkormányzat. 
Elindult a csatorna projekt, teljes kormányzati irányítással, melynek előkészítő szerve az NFP. 
Nyertes pályázót még nem hirdettek ki. Kiemelt állami beruházásnak számít, önerőt nem kell 
biztosítani és az ÁFÁ-t sem kell befizetni. 
 
A 2017. évi rendkívüli hideg tél egyik tanulsága, hogy jobban fel kell készülni rá. Eszközök, 
anyagok, humán erőforrás biztosítása nélkül nem lehet hathatósan védekezni a rendkívüli 
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időjárás ellen.  Településőr alkalmazására került sor január első napjában. Az ő feladata a 
közfoglalkoztatottak irányítása, az elvégzendő feladatok koordinálása.  
A fagyos, csapadékos időjárás miatt belvíz alakult ki a Petőfi utcában, Rákóczi utcában és a 
Gyöngysor utcában is. Szivattyúzni kellett a vizet, mert házak kerültek veszélybe.  
A szociális védőhálót folyamatosan szűrni kell, felmérést kell készíteni, hogy a külterületen 
mely ingatlanokban élnek életvitel szerűen. Konkrét problémát okozott a tűzifa-hiány, az, 
hogy az elnyert pályázati támogatásból nem sikerült időben a tűzifához jutni, mert a gépek 
nem tudnak bemenni az erdőbe, és kizárólag a Vadex-től rendelhettük meg a fát. Szintén 
gondot okozott az elfagyott vízcsövekből ömlő víz, a beteg, idős emberek felkutatása, 
ellátása. Megköszöni, hogy sokan figyelnek egymásra, sok bejelentés érkezett, az 
önkormányzat minden segítséget biztosított a családgondozóknak.  
 
2017-es év tervei, feladatai 
A képviselők összeállítottak egy 32 pontból álló akciótervet, melyek egy része átnyúlik a 
2018-19-es időszakra is. Alapvetően 3 kategóriára osztották a témákat: 

I. Magas költségigényű, csak pályázati forrásból megvalósítható projektek 
Ilyen pld. a csatorna-beruházás, TOP-os, EFOP-os pályázatok benyújtása,. Ilyen pld. a 
sportpálya, piac, Hajóállomás fejlesztése. A Hajóállomás kivételesen szép természeti 
környezetben található, amely a turisztikai fejlesztés egyik fontos tényezője is. 
 

II. Önkormányzati szintű és saját forrást igénylő beruházások, fejlesztések 
- térfigyelő kamerarendszer kiépítése, felújítása, korszerűsítése 
- iparterületi ivóvízrendszer kiépítése, 
- közvilágítási szerződések átvizsgálása, korszerűsítése, bővítése, felújítása 
- Büszkeségpont, Kálvária út, Mária úti kereszt felállítása az Emlékparkban 
- önkormányzati tulajdonú kft létrehozása 

 
III. kis költségű, nagyrészben szellemi és kétkezi kapacitást igénylő feladatok 
- egyesület létrehozása, 
- rendezvények felügyelete 
- civil szervezet és magánkezdeményezésű feladatok megoldása 

 
2017. évi költségvetés főösszegei 
 
A költségvetési tervezet fő összegei az alábbiak: 
Kulcs Községi Önkormányzat Bevételi és Kiadási főösszege: 441.905 e Ft; 
Kulcsi Polgármesteri Hivatal Bevételi és Kiadási főösszege: 76.615 e Ft; 
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Bevételi és Kiadási főösszege: 95.587 e Ft. 
Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár Bevételi és Kiadási főösszege:  13.698 e Ft; 
 
A Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár önálló intézményként kerül ebben az évben 
kialakításra, most van folyamatban az igazgatói állás meghirdetése és a szükséges 
adminisztrációs munkák elvégzése. 
 
Várja a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Fejes Balázs alpolgármester 
Kiegészíti a polgármester beszámolóját azzal, hogy a helyi közutak kezelésére pályázatot 
nyújtott be az önkormányzat, mely fontos gépek, eszközök megvásárlását biztosítja. A Fekete 
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István Általános Iskola és AMI bővítésére pályázati csatorna nyílt meg, melyre szintén 
pályázik az önkormányzat. 
 
Női lakó 
Kéri, hogy a Rákóczi utcai busz végállomásánál található várót helyezze át az önkormányzat, 
mert nem lehet használni, nem védi meg a várakozókat az időjárás viszontagságaitól. 
Magánkezdeményezést kíván elindítani, „Fogadja örökbe egy buszmegállót” névvel.  A 
Stratégia un. területfelelősöket jelölt meg. Vannak-e már, kevés az információ ezzel 
kapcsolatban. Rendezvénynaptár készül-e? Az óvodai étkezési térítési díj kiegyenlítése 
lehetséges lenne-e átutalási megbízással. Bankautomata elhelyezése a községben tervbe van 
véve? 
 
Jobb Gyula polgármester 
Örül a felvetéseknek. A buszmegálló áthelyezését megoldja az önkormányzat, ez már 
felmerült kérdésként a képviselők között is. Örül, hogy magánkezdeményezés indul a 
buszmegállók rendbe tételére. Az ebédbefizetés átutalási megbízással történő teljesítéséhez 
egy kis türelmet kér, most van folyamatban az ASP rendszer bevezetése, ha az beindul, akkor 
meg kell vizsgálni ennek a lehetőségét is. Bankautomata kihelyezése 2017-ben megvalósításra 
kerül, jelenleg tárgyalások folynak a pénzintézettel. 
 
Holl Tamásné képviselő 
A rendezvénynaptár összeállítása folyamatban van. A civil szervezeteket már felkérték, hogy 
mindenki készítse el a sajátját és értekezlet keretében összefésülésre kerül, de még csak egy 
civil szervezet adott adatot. Türelmet kér ebben az ügyben. 
 
Férfi lakó 
Kéri, hogy a településőr munkakörét ismertesse meg az önkormányzat, hogy tudják a lakók, 
hogy milyen problémával lehet hozzáfordulni.  
 
Jobb Gyula polgármester 
A településőr elsődleges feladata, hogy a közterületek karbantartását, az árkok tisztítását 
folyamatosan elvégezzék a közfoglalkoztatottak. Tavasszal, nyáron fontos lesz a közterületek 
karbantartása, a fű kaszálás is. Ő az összekötőkapocs a polgármester és a lakók között, bárki 
fordulhat hozzá bizalommal. 
 
Női lakó 
Sérelmezi, hogy nem jut el hozzá a Kulcsi Krónika. Ki a felelős a terjesztéséért? 
 
Jobb Gyula polgármester 
Türelmet kér, mert Török Tímea távozása után Ficsúr József vette át az újság és a honlap 
szerkesztését. A szolgáltató vállalta a terjesztést, de a januári számnál fennakadás történt. 
 
Fejes Balázs alpolgármester 
Véleménye szerint ilyen esetben szükség lenne a civil összefogásra.  
 
Tóth András IB elnök 
A csatorna tárulás megbízatása 2017. november 3-án lejár. Mi a teendő ilyen esetben, az 
ügyvéd asszonnyal szeretne időpontot egyeztetni, hogy a szükséges lépéseket megtehesse. 
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Sajnálattal közli, hogy a Kossuth Lajos utca – Dózsa György utca kereszteződésénél található 
vízáteresz több éve nem lett tisztítva. A csapadékvíz nagymennyiségű szemetet, iszapot rak le, 
ami eltömíti az árkot. Sérelmezi, hogy nem kap Kulcsi Krónikát. A Kossuth Lajos utcában a 
járda katasztrofális állapotban van, babakocsival nem lehet végig menni rajta.  
 
Jobb Gyula polgármester 
A Kossuth Lajos utcai járda felújítása, karbantartása pályázati forrásból fog megtörténni, erre 
a pályázati támogatást már elnyertük. Addig azonban, míg a csatorna el nem készül ebben az 
utcában, nem lenne értelme felújítani, szépen kivitelezni a járdát, hiszen a csatorna 
vezetésével ez tönkremenne. Egyetért azzal, hogy a járda rossz állapotban van. A szükséges 
javításokat elvégezzük, a botlásveszély elhárítása érdekében. A vízáteresz tisztítására tett 
bejelentését kivizsgálja, ha szükséges, igénybe veszik a tűzoltóság segítségét, ők rendelkeznek 
megfelelő méretű és nyomású tömlővel. Az újság terjesztése a vállalkozó feladata, utánanéz, 
hogy a szerződésben foglaltaknak a vállalkozó eleget tegyen. Sajnos a januári hideg, ónosesős 
időjárás próbára tette a lakók tűrőképességét. Sajnos a vastag jég miatt a víz nem tudott 
leszivárogni a talajba. Ez a Virágbolt előtt is problémát okozott. 
 
Női lakó 
Megköszöni a képviselőknek az eddig elvégzett szorgalmas, lelkiismeretes munkáját.  
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a közmeghallgatást berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
Jobb Gyula       Dr. Árva Helga 
polgármester       jegyző 
 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

Holl Tamásné 
képviselő 
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