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1. napirend 

 Előterjesztés 

Tárgy: „DR. SZAPPANOS” Fogászati Betéti Társaság kérelme a fogorvosi alapellátás 

megszervezéséről szóló Feladatellátási szerződés módosítása iránt  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „Dr. SZAPPANOS” Fogászati Betéti Társaság kérelmet nyújtott be Önkormányzatunk felé  

a fogorvosi alapellátás megszervezéséről szóló Feladatellátási szerződés módosítása céljából. 

 

A szerződés módosítást Kulcs település lakosság számának emelkedése indokolja. A 

lakosságszám emelkedése miatt heti 2 órás rendelési idő emelésére váltunk jogosulttá. A heti 2 

órás rendelési idő emelést a Feladatellátási szerződésben is át kell vezetni a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőtől való normatíva igénylés érdekében.  

 

Az előterjesztés melléklete, melyben a kérelem és a Feladat-ellátási szerződés-tervezet szerepel, 

tájékoztatás céljából Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a megszokott 

módon kiküldésre került.  

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozom meg.  

 

Kulcs, 2020. május 21. 

 

  
Jobb Gyula  
polgármester 

 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere 66/2020. (V. 21.) határozata a „Dr. SZAPPANOS” Fogászati Betéti 

Társaság által a fogorvosi alapellátás megszervezéséről szóló Feladatellátási szerződés 

módosítása iránt benyújtott kérelméről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere úgy döntött,  

hogy a „Dr. SZAPPANOS” Fogászati Betéti Társaság által benyújtott, a fogorvosi alapellátás 

megszervezéséről szóló Feladatellátási szerződés módosítása iránti kérelmét támogatja, és a 

határozat mellékleteként csatolt „Feladat-ellátási szerződés a fogorvosi alapellátás 

megszervezéséről” tárgyú tervezetet teljes terjedelmében elfogadja.  

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg. 

 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: 2020. május 30.  
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2. napirend 

 Előterjesztés 

Tárgy: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

beszámolója Kulcs Község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2019-

ben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Rendőrségről 1994. évi XXX1V. törvény 8. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 

(4) A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság 

illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról. A megyei (fővárosi) önkormányzat felkérésére évente a 

rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese számol be. 

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság elkészítette 

beszámolóját Kulcs Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2019-

ban tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

Az előterjesztés mellékleteként a beszámoló tájékoztatás céljából Kulcs Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete részére a megszokott módon kiküldésre került.  

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozom meg.  

Kulcs, 2020. május 21. 

 

Jobb Gyula  

polgármester 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere 67/2020. (V. 21.) határozata  a  Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 

Dunaújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója alapján Kulcs Község közbiztonsági 

helyzetéről a 2019. évben 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere megismerte a  Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi 

Rendőrkapitányság beszámolóját Kulcs Község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 
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érdekében 2019-ben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, és az abban 

foglaltakat elfogadja. 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
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3. napirend 

 Előterjesztés 

Tárgy: Dr. Fenyvesi  Béla háziorvos illetményemelése munkáltatói döntés alapján 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Fenyvesi Béla háziorvos az illetménye emelése érdekében megkeresett,  tekintettel arra, 

hogy a Képviselő-testület továbbra sem kívánja részére a praxisjogot átadni. 

 

A lakosságszám az elmúlt időben emelkedett, így az Önkormányzat részére juttatott állami 

támogatási összege is növekszik. Ebből a háziorvos nem részesül, de a megnövekedett beteg 

létszámot az ő kötelessége ellátni. 

 

Fentieket figyelembe véve úgy döntöttem, hogy Dr. Fenyvesi Béla háziorvos illetményét nettó 

100.000 Ft/hó összeggel 2020. április 1. napjától megemelem.  

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján hozom meg.  

 

Kulcs, 2020. május 21. 

 

Jobb Gyula   

polgármester 

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere 68/2020. (V. 21.) határozata  Dr. Fenyvesi  Béla háziorvos illetmény 

emeléséről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere úgy döntött, hogy Dr. Fenyvesi Béla háziorvos illetményét 2020. április 1. 

napjától munkáltatói döntés alapján  nettó 100.000 Ft/hó összeggel emeli meg. A határozat 

annak visszavonásig szól. 

Az illetmény emelés fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi 

költségvetése Személyi juttatások előirányzata. 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
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4. napirend 

 Előterjesztés 

Tárgy: Ingatlan felajánlása megvételre a Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési 

Alapítvány által   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány felajánlotta megvételre az ½ 

tulajdoni arányú, Kulcs, 4175/1., 4175/2., és 4175/3. hrsz. alatti ingatlanait Önkormányzatunk 

részére. 

 

Az ingatlan felajánlás a mellékelt ajánlat alapján úgy történik, hogy az érintett ingatlanoknak a 

Carpe Diem Rekreácós és Általános Képzési Alapítvány tulajdonában lévő ¼ - ¼ részét 

térítésmentesen ajánlja fel Önkormányzatunk részére az Alapítvány azzal a feltétellel, hogy az 

ingatlanban valósítsa meg az Önkormányzat az időskorúak nappali ellátását, és biztosítson 

helyet a fiataloknak szabadidős tevékenységükhöz.   

 

Az Alapítvány tulajdonában lévő fenti ingatlanok másik ¼ - ¼ részét adásvételre ajánlotta fel 

az Alapítvány, 15.500.000 Ft  összegben, melyet két részletben kell megfizetni. A vételárból 

50 %-ot, 7.750.000 Ft-ot a szerződéskötéssel egyidejűleg kell teljesíteni, a fennmaradó 50 %-

ot pedig 2021. március 30. napjáig.  

 

Az ajánlattal kapcsolatosan a Képviselő-testület tagjai az e felajánlást követően megszervezett 

konferencia beszélgetésben már egyetértően nyilatkoztak, mely szerint egyetértenek azzal, és  

javasolják, hogy az Önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát megszerezze.  

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján hozom meg.  

 

Kulcs, 2020. május 21. 

 

Jobb Gyula   

polgármester 

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere 69/2020. (V. 21.) határozata  a Carpe diem Rekreációs és Általános 

Képzési Alapítvány által tett ingatlan felajánlásról  

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere fenti tárgyú előterjesztéssel kapcsolatosan az alábbiak szerint döntött: 

 

1. Köszönettel elfogadja a Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány 

felajánlását arról, hogy a Kulcs, Rákóczi utca 4175/1. hrsz., a Kulcs, Rákóczi utca 4175/2. 

hrsz., és a Kulcs, Rákóczi utca 4175/3. hrsz.  alatti ingatlanok ¼ - ¼ arányú tulajdonjogát 

térítésmentesen Kulcs Községi Önkormányzat tulajdonába adja adomány jogcímen.  
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2. Kulcs Községi Önkormányzat megvásárolja a Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési 

Alapítványtól a tulajdonában álló,  Kulcs, Rákóczi utca 4175/1. hrsz., Kulcs, Rákóczi utca 

4175/2. hrsz., és Kulcs, Rákóczi utca 4175/3. hrsz.  alatti ingatlanok  ¼  – ¼ arányú 

tulajdonrészét mindösszesen 15.500.000 Ft, azaz Tizenötmillió-ötszázezer forint vételár 

ellenében. Az ingatlanok vételárának 50 %-át, 7.750.000 Ft-ot, azaz Hétmillió-

hétszázötvenezer forintot a szerződés kötésével egyidejűleg, a vételár fennmaradó összegének 

50 %-át, 7.750.000 Ft-ot, azaz Hétmillió-hétszázötvenezer forintot 2021. március 30. napjáig 

utalja át az Eladó részére.  

 

Az ingatlan vásárlás fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi 

költségvetése Ingatlanok beszerzése, létesítés előirányzata. 

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg. 

 

Határidő: 2020. május 30.  

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
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5.  napirend 

Előterjesztés 

Tárgy: 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 

 

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 pénzbeni és természetbeni ellátások 

megállapításáról minden testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek. A rendeletnek 

eleget téve nyújtom beszámolómat a 2020. március - április hónapban elbírált települési 

támogatásokról.  

Az előterjesztés mellékleteként a beszámoló tájékoztatás céljából Kulcs Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete részére a megszokott módon kiküldésre került.  

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozom meg.  

 

Kulcs, 2019. május 21. 

    Tisztelettel: 

 

       Jobb Gyula 

       polgármester 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere 70/2020. (V. 21.) határozata a polgármester által nyújtott  szociális 

pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról szóló beszámolóról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere tájékoztatta  Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületét a szociális 

ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése alapján az 

általa 2020. március és április hóban nyújtott szociális pénzbeni és természetbeni ellátások 

megállapításáról.  
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Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg. 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester  

Határidő: azonnal 
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6. napirend 

Előterjesztés 

Tárgy: Jegyzői beszámoló a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2019. 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.  

A jegyzői beszámoló elkészült a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről, 

melyet a Polgármester rendelkezésére bocsátottam.  

 

Kulcs, 2020. május 18. 

 

  

       Dr. Neumann Helga s. k. 

       jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jegyzői beszámolót köszönettel átvettem, és annak tartalmát megismertem.  

Az előterjesztés mellékleteként a beszámoló tájékoztatás céljából Kulcs Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete részére a megszokott módon kiküldésre került.  

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján hozom meg.  

 

Kulcs, 2020. május 21. 

 

Jobb Gyula   

polgármester 

 

 



10 
 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere 71/2020. (V. 21.) határozata  a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere a „Jegyzői beszámoló a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

tevékenységéről” tárgyú előterjesztésben foglalt  beszámolót megismerte, és azt teljes 

terjedelmében elfogadta.  

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg. 

 

Felelős: Jobb Gyula  polgármester 

Határidő: azonnal 
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7. napirend 

Előterjesztés 

Tárgy: Beszámoló Kulcs Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról a  2019. évben 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

96. § (6) bekezdése, és annak végrehajtását szabályozó 15/1998. (IV: 30.) NM rendelet 15. § (7) 

bekezdése 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. A beszámoló tartalmi követelményét a 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza meg. 

Az önkormányzat és a községben működő intézmények gyermekvédelmi feladatait a Gyvt. és 

annak végrehajtási rendeletei, egyes közoktatási jogszabályok, valamint Kulcs Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a szociális 

ellátásokról önkormányzati rendelet határozzák meg. 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült önkormányzati 

beszámoló elkészült, előterjesztésem mellékleteként csatolom. A beszámolót Kulcs 

Községi Önkormányzat részéről a gyermekjóléti feladatok ellátásával megbízott előadó 

készítette el. 

Az előterjesztés mellékleteként a beszámoló tájékoztatás céljából Kulcs Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete részére a megszokott módon kiküldésre került.  

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozom meg.  

 

Kulcs, 2019. május 21. 

    Tisztelettel: 

 

 

       Jobb Gyula 

       polgármester 
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere 72/2020. (V. 21.) határozata Kulcs Község gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2019. évben 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere megismerte fenti tárgyú előterjesztésben foglaltakat, és  

úgy döntött, hogy a Kulcs Községi Önkormányzat által készített, „Beszámoló Kulcs Község 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2019.  évben” tárgyú beszámolót 

annak teljes terjedelmében elfogadja. 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg. 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester  

Határidő: azonnal 
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8. napirend 

Előterjesztés 

Tárgy: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2019. évi gazdálkodási beszámolója és 

könyvvizsgálói jelentése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, melynek Kulcs Községi Önkormányzat is tagja, 

megküldte a 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést.  

 

Az előterjesztés mellékleteként a beszámolót tájékoztatás céljából Kulcs Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete részére a megszokott módon kiküldésre került.  

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozom meg.  

Kulcs, 2020. május 21. 

 

Jobb Gyula  

polgármester 

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere 73/2020. (V. 21.) határozata  Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 

2019. évi gazdálkodási beszámolója és könyvvizsgálói jelentése  

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere megismerte a  Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2019. évi 

gazdálkodási beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését, és az abban foglaltakat elfogadja. 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
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9. napirend 

Előterjesztés 

Tárgy: EFOP-1.5.2-16-2017-00004 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése 

Kulcson, Beloianniszban, Besnyőn, Iváncsán és Kisapostagon térségi szemléletben” című 

projekt záró költségvetéséről, beszerzéseiről szóló tájékoztatás 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kulcs Községi Önkormányzat – továbbiakban: Önkormányzat – a Képviselő-testület 29/2017. 

(II.28.) határozata értelmében 2017.03.30. nappal támogatási kérelmet nyújtott be, mely 

2017.12.04-én EFOP-1.5.2-16-2017-00004 azonosítószámon, „Humán szolgáltatások 

fejlesztése Kulcson, Beloianniszban, Besnyőn, Iváncsán és Kisapostagon térségi szemléletben” 

címmel – továbbiakban: Projekt –támogatói döntésben részesült. A Projekt megvalósításáról 

Az Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával 2018.02.16. nappal támogatási 

szerződést kötött. 
 

Az Önkormányzat az elnyert 247 636 098 Ft összegű támogatásból összesen 88 685 629 Ft 

összegű költségvetésből gazdálkodhatott 2018.01.01. nappal kezdődően. A Projektben vállalt 

tevékenységek ellátása 2020.02.29. nappal fejeződött be, mely időszak alatt több, szakmailag 

megalapozott döntés értelmében került sor a rendelkezésre álló költségvetési keret 

felhasználásra. 

A Projekt a Pályázati felhívás általános céljának megfelelően került megtervezésre és 

megvalósításra, amely röviden így fogalmazható meg: 

A települési helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP), az esélyegyenlőségi célcsoportok 

helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának támogatása, 

kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által 

megfogalmazott célok elérésével. 

Ebből kifolyólag a projekt egyik fő vezérfonala az elmúlt években már felvázolt 

kompetenciafejlesztésre irányuló törekvések realizálása volt. 

A projektkoncepció költségvetése az alábbi fő költségtételekből tevődtek össze: 

• Projekt előkészítés 

• Projektmenedzsment 

• Felújítás 

• Eszközbeszerzés 

• Személyi jellegű kifizetések 

• Rendezvényszervezés 

• Képzés 

• Település támogatás 

• Projektszintű könyvvizsgálat 

• Egyéb kifizetések (anyagköltségek, flate rate típusú költségtételek) 

 

A projekt megvalósítása során számos módosításra volt szükség az alábbi indokok alapján: 
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- A konzorciumi tagok a hozzájuk tervezett tevékenységekben vállalták, hogy a 

célcsoport kizárólag az adott konzorciumi település lakosai közül kerülnek bevonásra. 

Ennek megfelelően nem kerül sor közös beszerzési eljárások lefolytatására. 

- A saját településére tervezett események és képzések vonatkozásában, ahhoz, hogy a 

Projektben tett vállalások biztonsággal teljesíthetőek legyenek, az Önkormányzat 

megerősítette a szakmai megvalósításra rendelkezésére álló humán erőforrás állományt. 

- A Projekt előrehaladása során áttervezésre került egyes tevékenységek 

megvalósításának ütemezése, beszerzések során keletkezett megtakarítások okán 

költségkerete, továbbá – korábban fedezet hiányában nem tervezett – aktivitásokkal 

bővült a szakmai program az elérni kívánt eredmények hosszú távú fenntarthatósága 

érdekében. 

 

Az eredeti költségvetésből kiindulva, a tervezett tevékenységek mentén az alábbi beszerzések 

valósultak meg: 

Költség 

kategória 
Költség típus Szállító Megnevezés  

Szerződés 

szerinti 

vállalás (Ft) 

Kiadás 

(Ft) 

Infrastruktúra 

500.000 Ft-ot meghaladó beszerzés 

Beruházáshoz 

kapcsolódó 

költségek 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

KIJATO 

Építőipari és 

Szolgáltató Kft. 

Térkőburkolat 

kialakítás 
4 399 026 4 399 026 

Eszköz-

beszerzés 

költségei 

TRADÍCIÓ 

BÚTOR Kft. 

Sörpad 

garnitúra 
720 000 720 000 

Hidegkuti 

Műhely Kft 

Professzionális 

sátor, pavilon 
2 048 960 2 048 960 

500.000 Ft-ot meg nem haladó beszerzés 

Beruházáshoz 

kapcsolódó 

költségek 

Eszköz-

beszerzés 

költségei 

ELECTROCO

LD 

Kereskedelmi 

és Szolgáltató 

Kft. 

Kültéri 

hősugárzó 
236 000 236 000 

"FÁZIS" Ipari 

Kereskedelmi 

és Szolgáltató 

Bt. 

Wifi hotspot 

kialakítása 
306 751 306 751 

Szombi Bau 

Építő és 

Kereskedelmi 

Kft. 

Bankett 

asztalok 
320 000 320 000 

Célcsoport programok/események 

Humán közszolgáltatás fejlesztésében érintett célcsoport 

500.000 Ft-ot meghaladó beszerzés 

Célcsoport 

támogatásának 

költsége 

Képzés költsége 

résztvevőn-ként 

KMD Projekt-

menedzsment 

Szolgáltató Kft. 

Kompetencia 4 743 450 4 743 450 

Hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek 

500.000 Ft-ot meghaladó beszerzés 
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Költség 

kategória 
Költség típus Szállító Megnevezés  

Szerződés 

szerinti 

vállalás (Ft) 

Kiadás 

(Ft) 

Célcsoport 

támogatásának 

költsége 

Képzés költsége 

résztvevőn-ként 

Proakció 

Projektszervező 

és Szolgáltató 

Kft. 

Képzés 4 620 000 2 604 000 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Célcsoport 

bevonásával, 

toborzásával 

kapcsolatos 

költségek 

KMD Projekt-

menedzsment 

Szolgáltató Kft. 

Célcsoport 

toborzása és 

Rendezvény-

szervezés 

14 929 358 14 929 358 
Rendezvény-

szervezés, 

kapcsolódó 

ellátási, ún. 

„catering” 

költségek, 

reprezentációs 

költségek 

Projekt könyvvizsgálat 

500.000 Ft-ot meghaladó beszerzés 
Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Projektszintű 

könyvvizsgálat 

költsége 

Munkácsi 

Márta egyéni 

vállalkozó 

Projektszintű 

könyvvizsgálat 

költsége 

950 000 950 000 

Projekt előkészítés 

500.000 Ft-ot meghaladó beszerzés 
Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Projekt-

előkészítés 

költségei 

Tender-

Network 

tanácsadó Zrt. 

Helyi emberi 

erőforrás 

fejlesztési terv 

8 699 500 8 699 500 

 

Költség 

kategória 
Költség típus Szállító Megnevezés  

Szerződés 

szerinti havi 

bruttó 

díjazás 

Kiadás 

(Ft) 

Személyi jellegű költségek – Munkaviszony a projekt időtartama alatt 

500.000 Ft-ot meghaladó beszerzés 

Szakmai 

megvalósításban 

közreműködő 

munkatársak 

költségei 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

személyi jellegű 

ráfordítás  

(26, ill. 24 

hónap) 

Szakmai vezető 1 

fő 

 

 

Szakmai 

megvalósítók  

4 fő 

 

Munkabér; 

Foglalkoztatást 

terhelő adók, 

járulékok; 

Személyi 

jellegű egyéb 

kifizetések 

Szakmai 

vezető 1 fő 

306 270 

 

Szakmai 

megvalósítók 

3 fő esetében 

132 720 

1 fő esetében 

314 320 

21 194 884 
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Költség 

kategória 
Költség típus Szállító Megnevezés  

Szerződés 

szerinti havi 

bruttó 

díjazás 

Kiadás 

(Ft) 

Átalányalapú 

egységköltség 

Projekt-

menedzsment 

költség  

(26 hónap) 

Projektmenedzser  

1 fő,  

Pénzügyi vezető  

1 fő 

 

Munkabér; 

Foglalkoztatást 

terhelő adók, 

járulékok; 

Személyi 

jellegű egyéb 

kifizetések 

326 680 10 620 462 

 

A megtakarítások nyomon követésével 2019. őszén a Felhívással összhangban és a 

programcsoporttal egyeztetve, a projektmenedzsment javaslatára több, a projekt 

eredményességét befolyásoló aktivitás, ill. költségátcsoportosítás került a Képviselő Testület 

részére előterjesztésre, melyeknek eredményeképpen az alábbi beszerzések valósultak meg: 

Költség 

kategória 
Költség típus Szállító Megnevezés  

Szerződés 

szerinti 

vállalás (Ft) 

Kiadás 

(Ft) 

Infrastruktúra 

500.000 Ft-ot meg nem haladó beszerzés 

Beruházáshoz 

kapcsolódó 

költségek 

Eszköz-

beszerzés 

költségei 

Netdepo.hu Kft. 
JBL hordozható 

hangszóró 
279 800 279 800 

Dante 

International Kft. 

Samsung 

hangprojektor 
130 679 130 679 

Szakmai megvalósításhoz és Projektmenedzsmenthez kapcsolódó egyéb költségek 

500.000 Ft-ot meg nem haladó beszerzés 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó egyéb 

költségek 

Egyéb a projekt 

szakmai meg-

valósításához 

kapcsolódó 

anyagköltség 
Bizonylatok 

alapján 

Irodaszer, 

anyagköltség 

Kisértékű 

tárgyi eszköz 

1 483 920 1 483 920 

Egyéb 

projektmenedzsme

nt költség 

PM 

anyagköltsége, 

kis értékű 

eszközök 

Célcsoport programok/események 

Humán közszolgáltatás fejlesztésében érintett célcsoport 

500.000 Ft-ot meghaladó beszerzés 

Célcsoport 

támogatásának 

költsége 

Célcsoport 

számára tartott 

„programok/ 

eseményekhez 

kapcsolódó 

anyag költség 

Victoria-Metál 

Kft. 

Ajándékcsomag 

összeállításához 

kapcsolódó 

anyagköltség 

880 649 880 649 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Tanácsadói, 

szakértői díjak 

Varga Mónika 

egyéni vállalkozó 

Kulcs Községi 

Önkormányzat 

szervezeti 

működésére 

irányuló 

2 500 000 2 500 000 
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Költség 

kategória 
Költség típus Szállító Megnevezés  

Szerződés 

szerinti 

vállalás (Ft) 

Kiadás 

(Ft) 

szakértői 

tevékenység 

500.000 Ft-ot meg nem haladó beszerzés 

Célcsoport 

támogatásának 

költsége 

Célcsoport 

számára tartott 

„programok/ese

ményekhez 

kapcsolódó 

utazási, szállás, 

étkezési költség 

Sikfürdő Kft. Szállás 291 500 291 500 

Atlasz Busz Kft. 
Személyszállítá

si díj 
129 540 129 540 

Kiküldöttek 

Saját gépkocsi 

elszámolási 

költség – 

kiküldetéssel 

40 236 40 236 

Célcsoport 

számára tartott 

„programok/ 

eseményekhez 

kapcsolódó 

anyag költség 

Dobai Deo Kft. 

Ajándékcsomag 

összeállításához 

kapcsolódó 

anyagköltség 

280 800 280 800 

Inícium Kft. 

Ajándékcsomag 

összeállításához 

kapcsolódó 

anyagköltség 

224 640 224 640 

Hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek 

500.000 Ft-ot meghaladó beszerzés 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Az oktatók, 

mentorok 

költségei 

(szakértői díj, 

az előadói díj) 

Czere-Ambrus 

Mária egyéni 

vállalkozó 

Család és 

gyermekjóléti 

szolgálat 

témakörben 

szakértői 

feladatok 

ellátása 

400 000 400 000 

Célcsoport személyi jellegű ráfordításai – Település támogatás 

500.000 Ft-ot meghaladó beszerzés 

Célcsoport 

támogatásának 

költségei 

Lakhatási 

támogatás 

173/2019 (XI.27.) 

határozat alapján 

Lakhatási 

támogatás fiatal 

felnőttek 

részére 

1 500 000 1 200 000 

173/2019 (XI.27.) 

határozat alapján 

Születési 

települési 

támogatás - 

Baba-Mama 

csomag 

1 475 000 1 440 048 

Ösztöndíj 

20/2020 (I.29.) 

határozat alapján 

 

Ösztöndíj 

munkaerőpiaci 

foglalkoztathat

óság 

fejlődésében 

érdekében I és 

II. 

3 860 000 
4 810 000 

 

 

Az Ösztöndíj munkaerőpiaci foglalkoztathatóság fejlődésében érdekében I és II. célcsoport 

támogatások kapcsán a meghirdetést követően, az előzetes felméréshez képest, több pályáuó 
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pályázati anyaga érkezett be a támogatást igénylők köréből. Ennek okán az a döntés született, 

hogy valamennyi érvényes pályázat elfogadásra kerül, ehhez azonban az előirányzott 

keretösszeg megemelésére volt szükség. A hiányzó fedezetet a Projekt tudja biztosítani, mert 

az egyik tervezett, szakmai szolgáltatásra elkülönített keretösszeg nem került felhasználásra 

érvénytelen beszerzési eljárás következtében. (Megjelölt határidőre nem érkezett be 3 

megfelelő árajánlat, és új ajánlattételi felhívás a projekt előrehaladása miatt már nem volt 

indokolt.)  Fenti okok miatt indokolt a 20/2020. (I. 29.) határozat tényleges felhasználáshoz 

igazodó módosítása.  

 

 

Valamennyi beszerzés esetében figyelembevételre kerültek az Önkormányzat beszerzési 

szabályai, a Képviselő-testület Polgármester részére adott felhatalmazása a pályázat 

megvalósítása érdekében, valamint a Felhívás, ill. a támogatásfelhasználás kapcsán szem előtt 

tartandó piaci ár alátámasztásának követelményei. 

Mindösszesen a projektben 85,9 millió Ft összegben, 96,89 %-os forrásfelhasználás történt, 

amelybe beletartoznak a beruházási költségek, a személyi jellegű kifizetések, a kisértékű egyéb, 

szakmai megvalósítást támogató anyagköltség és beszerzések, illetve a járulékos rezsi 

költségek is. A pályázatban elszámolt költségek és a Kulcs Községi Önkormányzat 

gazdálkodási csoportja által vezetett kimutatások, nyilvántartások egyezősége megvalósul. 

A pályázattal kapcsolatosan minden dokumentáció a Kulcsi Polgármesteri Hivatalban 

megtekinthető. 

A támogatási szerződés alapján a támogatási összeg az Önkormányzat elkülönített számlájára 

megérkezett, a beérkezett számlák kiegyenlítésre kerültek. További kiadás már nem várható a 

projekt megvalósításával kapcsolatosan.  

 

Az előterjesztést tájékoztatás céljából Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

részére a megszokott módon kiküldésre került.  

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozom meg.  

Kulcs, 2020. május 21. 

 

Jobb Gyula  

polgármester 
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere 74/2020. (V. 21.) határozata  az EFOP-1.5.2-16-2017-00004 

azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Kulcson, Beloianniszban, Besnyőn, 

Iváncsán és Kisapostagon térségi szemléletben” című projekt záró költségvetéséről, 

beszerzéseiről szóló tájékoztatásról 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere megismerte a  EFOP-1.5.2-16-2017-00004 azonosítószámú, „Humán 

szolgáltatások fejlesztése Kulcson, Beloianniszban, Besnyőn, Iváncsán és Kisapostagon 

térségi szemléletben” című projekt záró költségvetéséről, beszerzéseiről szóló tájékoztatást, 

és az abban foglaltakat annak teljes terjedelmében elfogadja, a projekt megvalósítása során 

megkötött valamennyi szerződést, megrendelést és azok teljesülését jóváhagyja. 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (I. 29.) határozatában 

foglaltakat az alábbiak szerint módosítja: az Ösztöndíj munkaerőpiaci foglalkoztathatóság 

fejlődésében érdekében I és II. pályázati  támogatás összegét 3.860.00 Ft, azaz Hárommillió-

nyolcszázhatvanezer forint összegről 4.810.000 Ft, azaz Négymillió-nyolcszáztízezer 

forintra emeli. 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
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10. napirend 

Előterjesztés 

 

Tárgy: TOP-4.1.1-15-FE1-2016-0038 kódszámú, „Az egészségügyi alapellátó-rendszer 

komplex infrastruktúra fejlesztése Kulcson” című projektje keretében a(z) „Orvosi 

eszköz” beszerzése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kulcs Községi Önkormányzat által a TOP-4.1.1-15-FE1-2016-0038 kódszámú, „Az 

egészségügyi alapellátó-rendszer komplex infrastruktúra fejlesztése Kulcson” című 

projektje keretében az „Orvosi eszköz” tárgyban 2020. március 30. napján árajánlatkérés került 

megküldésre a megjelölt 3 vállalkozás részére.  

 

A tárgyi eljárás 2020. április 17. napjáig az ajánlattételi határidőre 3 db ajánlat érkezett be, mely 

ajánlatok értékelése során a Rextra Kereskedelmi Kft. (1031. Budapest, Emőd u. 38.) 

vállalkozás által benyújtott árajánlat volt a legkedvezőbb.  

Az előterjesztés mellékleteként csatolom a benyújtott árajánlatokat és az elkészített összegzést.  

Az előterjesztés mellékletei tájékoztatás céljából Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete részére a megszokott módon kiküldésre kerültek.  

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozom meg.  

Kulcs, 2020. május 21. 

 

Jobb Gyula  

polgármester 

 

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere 75/2020. (V. 21.) határozata  TOP-4.1.1-15-FE1-2016-0038 kódszámú, 

„Az egészségügyi alapellátó-rendszer komplex infrastruktúra fejlesztése Kulcson” 

című projektje keretében a(z) „Orvosi eszköz” beszerzéséről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere úgy döntött, TOP-4.1.1-15-FE1-2016-0038 kódszámú, „Az egészségügyi 

alapellátó-rendszer komplex infrastruktúra fejlesztése Kulcson” című projektje keretében a(z) 
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„Orvosi eszköz” beszerzése tárgyú ajánlattételi felhívás nyertesének a Rextra Kereskedelmi 

Kft. (1031. Budapest, Emőd u. 38.) vállalkozást hirdeti ki.  

Az orvosi eszközök beszerzésének díja: nettó 2.683.777,- Ft + 27 % ÁFA, melynek fedezete 

Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Egyéb gép, berendezés, felszerelés 

járművek beszerzésének előirányzata. 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
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11. napirend 

Előterjesztés 

Tárgy: Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás tájékoztatása a szociális étkezési 

díj rendelet módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás megküldte részünkre Adony Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Adony Város Polgármestere 

önkormányzati rendelet-tervezetét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

13/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

A rendelet-tervezetben foglalt szociális étkezési térítési díj módosítására tett javaslatot 

korábban, melyet Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 58/2020. (IV. 6.) 

határozatával  fogadott el. Ezt a döntést foglalta írásba Adony Város Polgármestere. 

Az előterjesztés mellékletei tájékoztatás céljából Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete részére a megszokott módon kiküldésre kerültek.  

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozom meg.  

Kulcs, 2020. május 21. 

 

Jobb Gyula  

polgármester 

 

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere 76/2020. (V. 21.) határozata  Adonyi Szociális Intézményfenntartó 

Társulás tájékoztatásáról a szociális étkezési díj rendelet módosításával kapcsolatosan 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere megismerte az Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörében eljáró Adony Város Polgármestere önkormányzati rendelet-tervezetét a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 13/2013. (IX. 23.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról, és úgy döntött, hogy az abban foglaltakkal egyetért. 
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Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
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12. napirend 

Előterjesztés 

Tárgy: Nemzeti Népegészségügyi Központ felhívása nyilatkozattételre járóbeteg 

szakellátással kapcsolatosan 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a Napfény 2001. Szociális Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft. egészségügyi szakellátási kötelezettségének megszűnése miatt arra kérte fel 

Önkormányzatunkat, hogy nyilatkozzon, hogy a járóbeteg szakellátási ellátás keretében a 

megszűnt járóbeteg szakellátást melyik szolgáltatónál kívánja igénybe venni.  

 

Az igénybe vételi lehetőségek: 

 

1. Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (2451. Ercsi, 

Esze Tamás u. 14. 

 

2. Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 2400. Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6. 

 

A nyilatkozttételre való felhívást követően meghallgattam a Képviselő-testület véleményét, és 

az alábbiak szerint döntöttem.  

 

Az előterjesztés mellékletei tájékoztatás céljából Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete részére a megszokott módon kiküldésre kerültek.  

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozom meg.  

Kulcs, 2020. május 21. 

 

Jobb Gyula  

polgármester 

 

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere 77/2020. (V. 21.) határozata  a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

felhívásáról járóbeteg szakellátással kapcsolatos nyilatkozattételről 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere úgy nyilatkozik, hogy Kulcs Község ellátási területéhez kapcsolódó járóbeteg 
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szakellátást a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros (2400. Dunaújváros, 

Korányi S. u. 4-6.) alatt kívánjuk igénybe venni.  

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Jobb Gyula polgármester 
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13. napirend 

 Előterjesztés 

 

Tárgy: Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményben rendkívüli szünet 

elrendelésének visszavonása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány „az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 

intézkedésekről (II.)” szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendeletének 2. §-a alapján, mint a Kulcs 

településen működő, bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése 

szerinti települési önkormányzatának polgármestere a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és 

Bölcsőde intézményben 2020. március 25. napjától rendkívüli szünetet rendeltem el, melyről 

soron kívül tájékoztattam az emberi erőforrások miniszterét is (ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu). 

 

 

A Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelete a 

veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről, 

amely úgy rendelkezik, hogy azon óvodai vagy bölcsődei ellátást nyújtó intézményben a 

polgármester rendkívüli szünetet rendelt el, ott kötelező megszervezni a bölcsődés és óvodás 

korú gyermekek napközbeni felügyeletét munkanapokon igény szerint, de legfeljebb 6 és 18 

óra között. A Kormányrendeletben megfogalmazott rendelkezések alapján a rendkívüli szünet 

elrendeléséről szóló intézkedésemet 2020. április 29. napjával visszavontam, és új rendelkezést 

hoztam a 54/2020. (IV. 29.) határozatommal.  

 

A Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete az óvodák és 

bölcsődék újranyitásáról, valamint nyári táborok megszervezéséről. A Kormányrendelet 

elrendeli 2020. május 25. napjától az óvodák és bölcsődék szokásos rend szerinti működését, 

ezért az általam meghozott határozatot visszavonom.  

 

Az előterjesztés melléklete tájékoztatás céljából Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete részére a megszokott módon kiküldésre került.  

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozom meg.  

 

Kulcs, 2020. május 21. 

 

  
  
Jobb Gyula  
polgármester 
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere 78/2020. (V. 21.) határozata  a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és 

Bölcsőde intézményben rendkívüli szünet elrendelésének visszavonásáról 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 

Polgármestere úgy döntött, hogy  

 

A Kormány „az óvodák és bölcsődék újranyitásáról” szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. 

rendelete 1. §-a alapján,  

 

mint a Kulcs településen működő, bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda 

elhelyezkedése szerinti települési önkormányzatának polgármestere az általam hozott, 

54/2020. (IV. 29.) határozatomat visszavonom.  

 

 

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg. 

 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 
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