
BESZÁMOLÓ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI TEVKENYSÉGRŐL

2014. október-2015 október

I/ A helyi önkormányzatok működésével összefüggő legfontosabb szabályok című 2 napos 
tanfolyam elvégzése a Fejér megyei Kormányhivatal szerezésében (2014. december 10.)

II/ A Gazdasági, Pénzügyi, összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság 
megalakulás 2014 november 12. 

Eddig megtartott ülések száma: 16

Napirendi pontok száma: 191

Rendeletvéleményezés: 22

Gazdasági téma: 57

Szociális- és Humán téma: 77

Egyéb: 35

 A települési támogatások megállapítása csak 2015. februárjáig tartozott a bizottság hatáskörébe, a 
4/2015. (II.27) rendelet a polgármester hatáskörébe utalta.

III/ A település 2014-19 évi gazdasági (stratégiai) programjának elkészítése 

• Január 02. a stratégia alapmunkaterve elkészült

• Január 28. a testület elfogadta stratégia készítés módszerét

• Február 17. SWOT - Önkormányzati intézmények dolgozói: 11 fő

• Február 18. SWOT- Üdülő telek tulajdonosok: 6 fő

• Február 24. SWOT - Civil szervezetek képviselői: 10 fő

• Február 25. SWOT - Kulcsi vállalkozók: 13 fő

• Március 5. a stratégia ütemezésének elfogadása

• Március 14. a legfontosabbnak tartott itemek rangsorának összesítése

• Március 17. 8 fős SWOT – a végleges elemzés elkészítése 

• Április 8. A stratégiai szervezet első változatának elkészítése

• Április 13. A „kulcsi álom” bemutatása a bevont résztvevők előtt

• Április 17. A testület jóváhagyta az SZMSZ-be foglalt stratégiát

• Április 26. Közmeghallgatáson ismertetésre került a program



• Május 13. Elkészült végrehajtási segédlet

• Május 14. Workshopon bemutatásra kerül a testület által elfogadott anyag és a végrehajtási 
segédlet

• Június 11. 100 főre bővült a résztvevők listája 

• Június 14. A munkacsoportokban elkészült az egyes alprojektek feladatlebontása

• Június 20. A feladatlebontások összefésülése, testületi előterjesztés elkészítése

• Június 24. A testület a további munka alapjául jóváhagyta a feladatlebontást

• Április 8. A stratégiai szervezet első változatának elkészítése

• Április 13. A „kulcsi álom” bemutatása a bevont résztvevők előtt

• Április 17. A testület jóváhagyta az SZMSZ-be foglalt stratégiát

• Elkezdődött a munka a 48 alprojektben (egyben még nem!)

Eddigi eredmények:

• A küldetés és a jövőkép megfogalmazása

• 8 stratégiai cél kiválasztása

• 49 alprojekt meghatározása

• 198 feladat (+ az egy, még ki nem dolgozott alprojektnél felmerülők)

• A mérföldkövek (termékek) meghatározása (eddig 210 db)

• Költség – egyelőre nincs

A 8 cél közül kettőnek (1. és 6.) személyes menedzselése, továbbá a stratégia készítés és megvalósítás 
egészének felügyelete a Projektirányító Bizottság (PIB) elnökeként. Eddig megtartott ülések száma: 12

IV/Települési rendezvényeken, állami ünnepeken megjelenés, ünnepi beszéd tartása

V/ Testületi üléseken, közmeghallgatásokon, külső ügyfelekkel folytatott tárgyalásokon való 
részvétel

Kulcs 2015. november 23.

Dr. Menyhárt Ferenc


