
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 12-án 14.00
órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak: Jobb Gyula polgármester
Fejes Balázs alpolgármester
Dr. Árva Helga jegyző
Deák Ibolya,  Holl Tamásné,  dr. Menyhárt  Ferenc, Posch János Oberrecht
Tamás képviselők

Jobb Gyula polgármester
Köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülés résztvevőit.   

A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 7 fő, a képviselőtestület
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. 

A képviselő  testület  7  igen  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozza:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2018 (XI.12.) KT. számú
határozata    Kulcs Községi Önkormányzat 2018. XI.12.-i képviselőtestületi ülésének

napirendi pontjairól 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben
meghatározott napirendi pontokat.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormány-
zati rendelet-tervezete Kulcs Községi Önkormányzatának a környezetvédelemről és
a köztisztaságról 17/2015. (VIII. 27.)  Önkormányzati rendelete módosításáról

Jobb Gyula polgármester
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy több lakossági észrevétel, és kérés érkezett, mely sze-
rint a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 17/2015. (VIII. 27.) önkormányzati
rendeletben megállapított, avar és kerti hulladék égetésre rendelkezésre álló időkeret nem
megfelelő. A hatályos rendelet szerint a 5-7 óra és 19-20 óra között, hétköznaponként, szél-
csendes időben lehet végezni. Ez azonban nem megfelelő, mert két-két óra alatt a kerti hul-
ladék égetése nem kivitelezhető. A lakossági vélemények alapján a reggeli órákban még
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nedves a kerti hulladék, nem ég, csak füstöl, illetve délután már négy órakor sötét van, este
hétig nem lehet ilyen tevékenységet végezni a sötétben.

A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rende-
letet alkotja:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (XI. 12.) önkormány-
zati rendelete Kulcs Községi Önkormányzatának a környezetvédelemről és a köztisz-
taságról 17/2015. (VIII. 27.)  Önkormányzati rendelete módosításáról

2. Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület javaslata forgalomlassító eszközök, il-
letve figyelmeztető lámpa elhelyezéséről

Jobb Gyula polgármester
A Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a
Hankook Tire Kft. közbiztonsági programjával pályázati támogatást nyert el.  A kérelem
rendkívüli ülésen való megtárgyalása azért indokolt, mert a kérelmezőnek szűk határidejű
elszámolási kötelezettsége nem teszi lehetővé a rendes testületi ülésen történő megtárgya-
lását. A KBPE a elnyert támogatásból Kulcs településen két darab forgalomlassító eszközt,
ún.fekvőrendőrt a hozzá tartozó közlekedési táblákkal, illetve egy napelemmel működő,
egyéb veszélyre figyelemfelhívó, sárgán villogó lámpát kíván elhelyezni, melyhez kéri az
Önkormányzat, mint ingatlan-tulajdonos beleegyezését. A forgalomlassító berendezések a
Sőtér sétány – Hegyalja utca kereszteződésében, illetve az iskola előtt lesznek elhelyezve.
A sárgán villogó lámpa az óvoda elhelyezkedő gyalogosátkelőnél található jelzőtáblán ke-
rül elhelyezésre.

A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi hatá-
rozatot hozza:

Kulcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 118/2018 (XI. 12.) KT
határozata   forgalomlassító eszközök, illetve figyelmeztető lámpa elhelyezéséről

 Kulcs Község Képviselőtestülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és úgy döntött,
hogy Kulcs Községi Önkormányzat  hozzájárul ahhoz, hogy 

a) a Kulcs, Sőtér sétány – Hegyalja utca kereszteződésében,  Sőtér sétány 11. szám
alatti ingatlan elé forgalomlassító berendezés;

b) a Kulcs, Kossuth Lajos utca 75. szám alatti ingatlan elé forgalomlassító berendezés;
c) a Kulcs, Óvoda u. 1. szám alatti ingatlan elé a gyalogosátkelőhelynél található jel-

zőtáblán napelemmel működtetett, egyéb veszélyre figyelmeztető sárgán villogó
lámpa kerüljön elhelyezésre.

Határidő:   2018. azonnal
Felelős:     Jobb Gyula polgármester
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Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést 
berekesztette.

Kmf.

Jobb Gyula Dr. Árva Helga
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Posch János
képviselő
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