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Példaértékű összefogás
Megújult iskolába térhettek 
vissza a diákok 9.oldal

Csatornázás
Interjú Jobb Gyulával a 
csatornaberuházásról 3.oldal

Kulcsi krónika on-line
Elindult újságunk on-line 
változata 5.oldal

Tisztelt kulcsi 
polgárok!

Az év végén rendszerint vissza-
tekintünk, számot vetünk az el-
múlt év történéseivel, de egyúttal 
terveket is szövögetünk, célokat 
állítunk fel a következő esztendő-
re. Kulcs életében mozgalmas volt 
a 2016. év településünk tovább 
fejlődött, közösségünk sikeresen 
működött, tovább ápoltunk ha-
gyományainkat és ismét bizonyí-
tottuk magunk és vendégeink, 
látogatóink számára, hogy Kulcs 
egy élhető, fiatalos település, ér-
tékes múlttal és optimista jövővel, 
ahol jó élni, mert egyre rende-
zettebb környezetben, összetartó 
közösségben harmonikusan él-
hetnek családjaink.

A 2017-es év is számos kihí-
vást tartogat településünk számá-
ra.  Ezek közül is a legfontosabb 
a régóta húzódó csatorna be-
ruházás megvalósítása, melyre 
források rendelkezésre állnak, és 
a kivitelezés az idei évben elin-
dulhat.

A közös sikeres jövőnkbe ve-
tett hit reményében kívánok jó 
erőt, egészséget, kitartást és derűt 
a következő nehéz esztendőre!

Jobb Gyula

Polgármester

Jótékonysági jóga Baracson
A karácsonyi időszakban 

szívesebben jótékonykodnak 
az emberek. Baracson sem volt 
ez másképp, december 10-
én a jótékonysági fitnesz na-
pon, ahol egy életerős kisfiú, 
György Viktor Máté támogatá-
sára gyűjtöttek. 

Viktor 36. hétre született 
oxigénhiánnyal, melynek kö-
vetkeztében sérült a központi 
idegrendszerén belül a mozgás-
központja. Rengeteg kezelésen 
és öt műtéten van már túl, egy 

igazi harcosként tűri a megpró-
báltatásokat. Jelenleg Budapes-
ten kap kezelést, ami igen költ-
séges és nagyon megterhelő a 
család számára.

Több mozgásforma képvi-
seltette magát, ezáltal a részt-
vevők tetőtől talpig felfrissül-
hettek. Kifejezetten jól esett 
a sportembereknek a mozgás 
mellett az a tudat, hogy támo-
gató jegyeik megvásárlásával 
egyben egy nemes célt is szol-
gáltak. 

A jótékonysági rendezvé-
nyen Katus Attila mellett fel-
lépett a kulcsi Ksatriya-yoga 
csapata is, hozzájárulva ezzel 
Viktor kezelési költségeihez. 
A jóga egyaránt hatással van 
a fizikai, az érzelmi és a lelki 
fejlődésre, ezért mindenki szá-
mára hatékony mozgásforma 
lehet. A Ksatriya-yogások a 
jövő évben is számos helyszí-
nen népszerűsítik majd Kulcs 
Községet.   
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Ingatlanonként 250.000 Ft megtakarí-
tást könyvelhetnek el a kulcsiak

Áprilisban indul a csatorna beruházás
Tisztelt Felhasználónk!

A vízmérő elfagyások leggyak-
rabban a kellő gondosság, illetve 
a szakszerűség hiánya miatt követ-
keznek be, mivel nem fordítanak 
kellő figyelmet a vízmérő akna 
megfelelő szigetelésére, pedig né-
hány egyszerű lépéssel jelentős 
anyagi károk előzhetők meg.

A vízmérőelfagyás megelőzése 
érdekében javasoljuk, hogy Ön is 
gondoskodjon az alábbiakról:

A vízmérőakna belső felü-
letét megfelelő szigeteléssel ja-
vasoljuk ellátni. A szigetelés az 
akna mennyezetére és az oldal-
falakra is javasolt, az aljzatot 
azonban hagyjuk szabadon. A 
szigetelőanyag tekintetében fon-
tos, hogy nedvesség hatására ne 
veszítsen szigetelőképességéből. 

A lebúvó nyílást záró aknafed-
lap illeszkedését, megfelelő zárását 
ellenőrizni kell. Nem lehetnek 
hézagok, ahol a kinti hideg levegő 
az aknába áramolhat. Az aknafed-
lapot szintén hőszigetelő anyaggal 
javasoljuk ellátni.

ldényes felhasználók esetében 
fontos teendők:

Az esetleges vízelfolyások 
megelőzése érdekében javasoljuk, 
hogy nyaralók esetén a téli, hasz-
nálaton kívüli időszakra a házi 
vezetékhálózaton elhelyezett víz-
telenítő szerelvények segítségével 
víztelenítsen, és a vízmérő előtti, 
közterület felé eső csapot is zárja 
el!

Javasoljuk továbbá a télen nem 
használt ingatlanok rendszeres 
időközönként történő ellenőr-
zését az esetlegesen bekövetkező 
meghibásodások mielőbbi észlelé-
se érdekében.

Az 58/2013. (11.2 7.) k or-
mányrendelet értelmében az el-
fagyást megelőző intézkedések 
elmulasztásából adódó költségek 
(vízmérő javítása, pótlása, szere-
lése, hitelesítése) a felhasználót 
terhelik. A károk, a szolgáltatás 
helyreállítását és az elfolyt víz-
mennyiséget tekintve több tízezer, 
akár több százezer forintos nagy-
ságrendűek is lehetnek.

Kérjük, hogy a károk elkerülé-
se érdekében szükséges Intézkedé-
seket Ön is tegye meg!

Köszönjük

Községünk Önkormányza-
ta az ünnepek előtt és között 
28 köbméter tűzifával segített 
Kulcson élő, 28 nehéz helyzet-
ben lévő családnak. A fát saját 
forrásból mintegy 550 ezer Ft-
ért vásárolták az ercsi tüzéptől.

A szociális tűzifára még no-
vemberben pályázott az Ön-
kormányzat, ám az elnyert 51 
köbméternyi fát, a VADEX 

– mint a pályázatban kizáró-
lagosan megjelölt szállító - a 
megemelkedett igények miatt 
még nem tudta leszállítani. Re-
méljük, hamarosan kiosztásra 
kerülhet ez a mennyiség is.

Tűzifa

2016. december 22-én dél-
után 17 órakor a Magyar Vö-
röskereszt Kulcsi Alapszerveze-
tének szervezésében ingyenes 
ételosztás volt a Faluházban. 
Az ingyenes egytál ételt - pusz-
tapörkölt - 150 fő számára biz-
tosították a szervezők. Az ételt 
egy óra leforgása alatt sikerült 
kiosztani a rászoruló családok 
részére.

Radnó Józsefné 
Vöröskereszt Kulcsi 

Alapszervezet titkára

Ételosztás
Az önkormányzat lakossági bejelentések 
alapján az elmúlt- illetve az elkövetkező 
időszakban is nagy hangsúlyt fektet a 
problémás útszakaszok kijavítására.

A Polgármesteri Hivatal kéri a Tisztelt 
Lakosságot, hogy segítse munkáját azzal, 
hogy az ingatlana előtt lévő közterületet, 
árkot, járdaszakaszt tisztítja, síkosság-
mentesíit és tartsa karban, illetve tovább-
ra is jelezzék az Önkormányzat felé az 
utak meghibásodását, hogy az a szüksé-
ges intézkedéseket megtehesse.

A hibák kijavítása az utak forgalmának 
sorrendjében történik, tehát a nagyobb 
áthaladó forgalommal bíró élvez priori-
tást.
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Tisztelt Kulcsi Lakosok!
Ezúton szeretnénk tájékoztat-

ni Önöket a Liquid Porter Kft 
– kulcsi szennyvízszállítást végző 
cég – működésében bekövetkező 
változásokról.

Eddig a cég ügyintézői tisztsé-
gét Nagy Erika töltötte be, aki a 
könyvtári teendői mellett intézte 
a cég ügyeit, helyileg a könyv-
tárban. Ez úton is szeretnénk 
megköszönni Erikának a renge-
teg ráfordított időt és energiát, a 
nem kevés adminisztrációval járó 
munkáját!

2017. január 2-től a cég ügy-
intézője Gósy Kata lesz, aki már 
sokaknak ismerős lehet a postán 
betöltött ügyfélszolgálati mun-

kája kapcsán. A cég irodája a 
váltásból kifolyólag kiköltözik a 
könyvtárból és a Nap Háza- Hold 
Udvara Rekreációs Agroturiszti-
kai Központ területére költözik. 

A pontos cím: 2458 Kulcs, Rá-
kóczi u. 151. Az épület a Kistérsé-
gi Egészségügyi Központ mellett 
a buszvégállomásnál található. Az 
iroda kiválasztásánál, a cég részé-
ről fő szempont volt a jó meg-
közelíthetőség és az akadálymen-
tesített földszinti ügyfélszolgálat 
kialakítása. A továbbiakban csak 
a cég hivatalos telefonszámán 
(70/6000-620) működik az ügy-
intézés. A könyvtár száma a to-
vábbiakban erre a célra már nem 
lesz alkalmas. 

Az iroda nyitvatartási rendje az alábbiak szerint 
alakul:

Hétfő: 8:00-16:00,
Kedd: 8:00-16:00,

Szerda: 12:40-19:00,
Csütörtök: 8:00-16:00,

Péntek: 8:00-16:00,
Szombat: 9:00-12:00,

(Ebédidő: 12:00-12:40)

A Liquid Porter Kft munkatársai

Szennyvíz

A csatorna beruházásról kérdeztük Jobb Gyulát, településünk polgármesterét.
Kulcs és Rácalmás már sok év-

vel ezelőtt közösen szerette volna 
megoldani a két település csa-
tornázását. Rácalmás törekvéseit 
akkor siker koronázta: megépült 
a tisztítómű, és 100 százalékban 
kiépült a szennyvízelvezető háló-
zat az azóta kisvárossá fejlődött 
településen. Kulcsnak viszont 
nem kedveztek a pályázatok: la-
kosságszám, vagy egyéb – az ön-
kormányzattól független – okok 
miatt nem tudott élni azóta 
egyetlen lehetőséggel sem. Pedig 
Kulcs Község Önkormányzata 
létfontosságúnak tartja a telepü-
lés belterületének csatornázását 
környezetvédelmi szempontból, 
az uniós elvárásoknak megfelelés 
okán, valamint a csúszásveszélyes 
löszös magas part védelmében 
egyaránt. Ezért a két település 
társulást hozott létre 2011-ben, 
és Kulcs gesztorságával sikerrel 
nyújtotta be az Új Széchenyi 
Terv Környezet és Operatív Prog-
ram támogatási rendszeréhez a 

„Kulcs-Rácalmás közös szennyví-
zelvezetése és tisztítása” című, a 
beruházás előkészítésére, a szük-
séges tervek elkészítésére vonat-
kozó pályázatát.

A tervek ekkor elkészültek, 
azonban a beruházás a központi 
források hiánya miatt nem való-
sult meg.

A munkálatok folytatásának 
céljából 2015 első negyedévében 
felvettük a kapcsolatot a ma-
gyarországi Környezeti és Ener-
gia Operatív Programon belül 
a szennyvíz-elvezetési és -tisztí-
tási projektek megvalósításának 
elősegítését végző Nemzeti Fej-
lesztési Programiroda Nonprofit 
Kft.-vel és augusztus második 
hetében aláírtuk velük a konzor-

ciumi szerződést a településünk 
csatornázásáról.

A 2015-ös év második fele és 
az idei év az előkészítő munká-
latok jegyében zajlottak. A régió 
legnagyobb – 2,3 Mrd Ft  amely-
ből Kulcsot érintő rész 1,3 Mrd 
Ft – infrastrukturális beruházása 
rendkívül komplex, ezért az elő-
készítés sok időt vett igénybe. Az 
előkészítő munka eredményei 
közül az alábbi tényezőket szeret-
ném kiemelni:

A kormány a 28/2016. (II.25) 
rendeletében a kulcsi szenny-
víz beruházást nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánította. 

Egy ekkora összegű beruházás 
– jelenleg érvényes ÁFA szabályo-
zás miatt - szinte megoldhatatlan 
feladatot jelent az önkormány-
zatunk számára. Megoldási lehe-
tőséget dolgoztunk ki a mintegy 
350 M Ft Áfa finanszírozására.

A projekt kibővül az eredeti 
tervben nem szereplő település 
részek bevonásával a kialakítandó 
csatornarendszerbe, így lehetőség 
nyílik többek közt a göböljárás, a 

„spanyol lakópark” szennyvíz el-
vezetésének megvalósítására.

A konzorciumi megállapodás 
szerint a Tagok önerejének biz-
tosítása az 549/2013. (XII/30.) 
kormány rendelet, valamint A 
Környezeti és Energiahatékony-
sági Operatív Program éves fej-
lesztési keretének megállapítá-
sáról szóló 1084/2106. (II.29.) 
kormány határozat alapján tör-
ténik. Ami annyit jelent, hogy a 
településünk lakóinak nem kell 
hozzájárulnia a beruházás költ-
ségeihez. Az ingyenes bekötés 
feltétele, hogy az adott ingatlan-

ban 2016. december 31-i fordu-
lónappal legalább egy bejelentett 
lakos lakjon.

Itt szeretném felhívni a la-
kosság figyelmét, hogy aki lakás 
takarékpénztári szerződéssel ren-
delkezik a csatorna bekötés fi-
nanszírozására, az ezen megtaka-
rítását más célra felhasználhatja. 
Nagyon fontos még, hogy a csa-
tornával ellátott területeken, a be 
nem kötött ingatlanok esetében, 

talajterhelési díj megfizetését 
kell előírnunk, melynek mértéke 
1200-3600 Ft/m3

A beruházás lebonyolítója a 
Nemzeti Fejlesztési Programiro-
da Nonprofit Kft., már kiválasz-
totta a kivitelezőket, hamarosan 
lakossági fórumokon fogjuk tá-
jékoztatni az érdeklődőket a be-
ruházás részleteiről. A kivitelezés 
2017 áprilisában indul és terve-
ink szerint 2018 közepére lezárul.



Karácsony előtt A Jövő Kulcsa 
Egyesület szervezésében immár 
második alkalommal megrende-
zésre került a kulcsi halfőző verseny.

Öt csapat nevezett a főzőver-
senyre, az egyesület pedig közös-
ségi igény alapján öt húszliteres, 
valamint két huszonöt literes kon-
dér tartalmát ajánlotta fel azoknak, 
akik szerettek volna részesülni a 
tavalyi nyertes, Pillmann László 
kiváló kulcsi halászléjából.

Versenyen kívül - az erre az alka-
lomra szerveződött civil összefogás 
keretében – 60 adag halászlevet 
osztottak szét a Családsegítő Köz-
pont segítségével a rászoruló kulcsi 
családok számára.

A rendezvényen fantasztikus 
volt a hangulat, hiszen mindenki 

hozta a jóféle hazait, a Faluházban 
pedig forralt borra, forró teára tér-
hettek be a csapattagok tagjai át-
melegíteni fagyos végtagjaikat.

Voltak, akik passzírozták, 
mások darálták az alaplének 
valót, de paksi típusú étek is 
készült. Pillmann László, a ta-
valyi nyertes pedig igazi külön-
legességet készített, mégpedig 
kulcsi halászlevet, ami a dunai-
nak a továbbfejlesztett változata 
pontyból, harcsából, kárászból 
és süllőből. Fantasztikus volt...

A zsűri értékelése alapján 
az ifj. Tüske Ferenc Szabados 
Imre, Csada Zsolt Jobb László 
és Jobb Gyula összetételű Tüsi 
csapat nyerte a versenyt, így 
jövőre ők főzhetik a közösségi 
halászlevet.

II. Nagy Kulcsi Halfőző Verseny

Kulcsi lakos, férj, három gyer-
mek édesapja, a Miniszterelnöksé-
gen dolgozik, nem mellesleg pe-
dig a decemberi programok aktív 
résztvevője, mondhatni alakítója.

Csepregi Márton sokaknak is-
mert lehet, hiszen elsősorban neki 
köszönhető az a betlehemes játék, 

melyet a decemberi falukarácso-
nyon is láthattunk. 

Nagy családban születtem, öten 
voltunk édestestvérek és volt egy fo-
gadott testvérünk is, tehát így hatan. 
Gyerekkoromban viszonylag hamar 
a cserkészetbe kerültem, ami elég 
tevékeny, mozgalmas életet jelen-
tett. Az egyetem után szabadidő 

szervezőként kezdtem el dolgozni, 
úgyhogy onnan is jött az indíttatás 
a betlehemes összeállítására. Persze 
ehhez az is kellett, hogy amikor 
Kulcsra költöztünk megismerked-
tünk az itt élőkkel és láttam, hogy a 
mi utcánkban is annyi jó fej kisgye-
rek van, hogy érdemes lenne velük 
foglalkozni.

A betlehemes játékot ugyan én 
állítottam össze, de a szülők nagyon 
sokat segítettek a gyerekek felkészí-
tésében, ezért igazából ez egy közös 
munka volt. Nemrég beszélgettem 
egy  kulcsi anyukával a  vonaton, 
és egy ide illő érdekes gondolatát 
idézem ami azóta is foglalkoztat: 

„azok a gyerekek lesznek sikeresek az 
életben akiket a szüleik gyerekkor-

ban jól menedzselnek.”  És ez nem 
pénzbeli, inkább hozzáállásbeli 
kérdés. Ez a betlehemes is ingyenes 
volt, közösségi összefogásból jött 
létre.

Az tehát nem elég, ha egy szülő 
iskolába járatja a gyerekét?

Egyrészt fontos, hogy sok zöldsé-
get egyen a gyerek, de az is fontos, 
hogy egyen gyümölcsöt! Az iskolá-
ban elsősorban az értelmi képességei 
fejlődnek, de arra is lehetőséget kell 
adni, hogy az érzelmi, nyelvi, vi-
zuális-térbeli intelligenciája és az 
emberi kapcsolatai is növekedjenek.

Másrészt a tanulási folyamat-
nak több szintje van: az informá-
ciót megértem, megjegyzem, majd 
alkalmazom. Ez utóbbira, a meg-
tanult információ alkalmazására 
az iskolában idő és tér hiányában 
kevesebb lehetőség van. Ezért jó, ha 
vannak közösségi kezdeményezések, 
amik bővítik a lehetőségeket.

Gondolkozol egy állandó, kul-
csi színi társulat létrehozásában?

Egyelőre nem, de el tudok kép-
zelni más előadást is, akár Március 
15-i, vagy ha nagyobbak lesznek, 
egy Október 23-i darabot. Szerin-
tem a szereplők is élveznék, és a 
gyerekek bevonása mindig emeli a 
település által szervezett eseményen 
részvétvevők számát.

A falukarácsony résztvevőin 
kívül másoknak is bemutathattá-
tok a betlehemes játékot, bár nem 
abban a formában, ahogy ez zaj-
lott néhány évtizeddel ezelőtt.

Hagyományos házról-házra já-
rás azért nem volt, mert ők még 
kicsik, sok lett volna nekik. Leszű-
kítettük 5-6 helyre, ahová előzetes 
egyeztetés után el tudtunk menni. 
Megkérdeztük őket, hogy fogadná-
nak-e minket, nyitottak-e egy ilyen 
játékra. Szerencsére szívesen fogad-
tak minket. Az utolsó előadásunk 
karácsonykor szenteste a katolikus 
templomban volt. Ha nagyobbak 
lesznek, lehet, hogy jobban fogják 
bírni, és több helyre is eljutunk 
majd. 

Jobb adni, mint kapni?

Egyrészt ez egy ajándék azok-
nak, akiknek előadjuk, másrészt és 
szerintem ez a legfontosabb dolog, 
hogy akik szerepelnek benne, azok 
hogyan élik ezt meg. Rájuk még 
nagyobb hatással van. Ez egy olyan 
játék, amiben mindenki nyer! Kö-
zös munkánk gyümölcse, amit előa-
dunk, így ebben mindenki sikeres-
nek érezheti magát. 

Jobb adni, mint kapni

Elindult a Kulcsi Krónika On-line
Honlapunk azzal a szándék-

kal jött létre a Kulcs Községi Ön-
kormányzat támogatásával, hogy 
minél szélesebb körben jussunk el 
községünk – és a környező tele-
pülések – lakosaihoz, nyaralóihoz 
naprakész információkkal, telepü-
lésünk közéleti híreivel, program-
ajánlókkal valamint azok beszámo-
lóival. 

Kiadványunk nem helyettesíti, 
csak kiegészíti és szándékaink sze-
rint szoros szimbiózisban együtt-
működik a megszokott Kulcsi Kró-
nika újsággal, bízván abba, hogy 
gyorsabb és könnyebben kereshető 
információs forrást biztosíthatunk 
Önök számára. Mindezek mellett 
rovatokkal is foglalkozunk, közélet, 
egészség, sport és kultúra témakö-
rökben. Nem titkolt reményünk, 

hogy projektünk hiánypótlónak 
minősül majd – első sorban – a la-
kosság körében. On-line újságunk 
elérhető a településünk honlapjá-
ról. Kérjük, segítse munkánkat vé-
leményével, javaslatával, téma-vagy 
programajánlójával.

Eddigi statisztikai adataink azt 
mutatják, hogy Kulcs lakosainak 
szüksége van egy naprakész on-

line felületre, ahol tájékozódhat 
és interaktív módon hozzászólhat, 
javasolhat.

Szeretnénk kérni azon olvasóin-
kat, akik kedvet éreznek részt venni 
a munkánkban vegyék fel velünk a 
kapcsolatot.

Rázzuk fel együtt Kulcs online 
jelenlétét!
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Ifjúságért felelős képviselőként 
illetve képviselő-testület felkérése 
alapján gazdasági bizottsági tagként 
is dolgozom. Ezen megtisztelés mi-
att is érzem azt, hogy nem csak a 
választóimnak, hanem minden pol-
gárnak tartozom felelősséggel.

Tudásomhoz és lehetőségeimhez 
mérten igyekeztem a falu lakóinak 
érdekei képviselni, gondjaikra meg-
oldást keresni, életminőségüket ja-
vítani.

Ezt a munkát nem önállóan 
végzem, hanem együtt képviselő-
társaimmal, a hivatal dolgozóival, a 
közintézményeink bevonásával. 

Ahol lehetett magam kerestem 
megoldási lehetőségeket, máskor 
közvetítettem, vagy a megfelelő 
helyre továbbítottam a problémát. 
Ezek között volt egyéni és közösségi, 
közbiztonsági, kulturális, szociális 
jellegű is.

Munkámban még mindig nagy 
hangsúlyt fektetek a kulcsi csalá-
dok helyzetének javítására. Ezért 
tartom fontosnak, hogy nevelési- 
oktatási intézményeink, szociális 
és védő női, orvosi ellátásunk jól 
működő megfelelő felszereltségű 
és szakmailag jól felkészült szak-
emberek bevonásával működjenek.

Jelenleg a gyermekorvosi ellátás 
megoldott, de sajnos több család 
is megkeresett, hogy nagyon rövid 
a rendelési idő, ami biztosítva van, 
számukra ők pedig nem minden 
esetben tudnak átutazni Rácalmás-
ra. A problémát továbbítottam a 
megfelelő helyre ahonnan várjuk 
a megoldási lehetőséget, hiszen ezt 
az ellátást az Országos Egészség-
ügyi Pénztár biztosítja.

A védőnőkkel is havi kapcso-
latban vagyok, ahol jelenleg egy 
munkavállalónk kismama, így a 

két körzetet egy védőnő látja el. 
Aki heti 20 órában helyettesíti a 
kolléganőt. Ezúton is köszönöm a 
lelkiismeretes munkájukat!

A fogorvosi ellátásra is sike-
rült végleges megoldás találni dr. 
Szappanos Mária személyében.

A doktornő kezdeményezésére 
megújult a fogorvosi rendelőnk, 
amit a képviselő- testületünk is 
támogatott, mégpedig a kivitele-
zésben nyújtott segítséggel. Külön 
szeretném kiemelni, hogy nagy 
örömünkre, szolgál, hogy a gyer-
mekfogászatra kifejezetten nagy 
hangsúlyt fektet Szappanos dok-
tornő. 

A Családsegítő és gyermekjó-
léti szolgálat havonta egyeztető 
ügyéléseket, esetmegbeszéléseket 
tart a sikeres munka érdekében 
így teljes körű a tájékoztatottsá-
gunk. Így a felmerülő problémá-

kat viszonylag rövid időn belül 
meg tudjuk oldani. A személyi 
feltételek sajnos már rég óta nem 
voltak megfelelőek így a testület 
egybehangzóan úgy döntött, hogy 
két 8 órás házi segítő alkalmazása 
elengedhetetlen.

Bölcsőde és Óvoda egy épület-
ben helyezkedik a bölcsődénél évek 
óta probléma a férőhelyszám. Az 
óvoda is teljes létszámmal műkö-
dik. A jövőkép pedig azt mutatja, 
hogy a következő évben még több 
kisgyermek ellátását kell biztosítani 
az óvodában is. Az épület állapota 
sem megfelelő. 7 éve folyamatos 
javítások ellenére az épület állapota 
egyre rosszabb. Az óvoda udvaron 
a játékok elavultak. Erre a sürgető 
problémára is kerestük a megoldást, 
amit egy pályázat elkészítésével és 
benyújtásával és sikeres elbírálásával 
meg is tudnánk oldani.

Az iskolánk sincs sajnos jobb 
helyzetben. Ott is évek óta prob-
léma, hogy az épület adottságai 
szűkösek viszont egyre több az 
iskoláskorú gyermek a faluban. 
Az igazsághoz az is hozzá tartozik, 
hogy az iskolát már nem az önkor-
mányzat üzemelteti, de úgy gon-
doljuk ez nem ad okot arra, hogy 
ne nyújthatnánk segítséget, hiszen 
a mi gyermekeink oktatása folyik 
az épületben. 

Az Igazgató Úrral, több alka-
lommal egyezettünk és a Szülői 
Szervezet vezetőjével is tartottam 
bejárást, az épület állapota, az 
udvar, valamint a pedagógiai esz-
közök állapotának és eszközeinek 
felmérése miatt, hogy a sürgető 
problémákat, amiket hirtelen akár 
összefogással, de oldjunk meg. 

Ezen kívül előkészítettünk egy 
megfelelő anyagot arra, ha eset-

legesen megnyílik, egy pályázati 
lehetőség azonnal benyújthassuk 
hozzá a megfelelő anyagot. Ami-
ben egy kibővített új iskola sze-
repel.

Az eddigi benyújtott pályáza-
tok előkészítésében aktív szerepet 
vállaltam, szakmai tudásommal 
segítettem.

A közbiztonság javítása is na-
gyon fontos feladatunkká vált. 
Ezért a körzeti megbízottal rend-
szeresen személyesen illetve tele-
fonon is tartom a kapcsolatot, és 
munkáját folyamatosan segítem. 
Nagy örömünkre szolgát hogy a 
körzeti megbízottunk Fridrich 
Tamás összefogott a Rácalmási 
körzeti bebízottal és megelőzés, 
felvilágosítás céljából rendőrna-
pot szervezett iskolásaink részére! 

Képviselői munkám mellett 
a Gazdasági, Pénzügyi, Össze-

férhetetlenségi, Vagyonnyilat-
kozati és Szociális Bizottság 
tagjaként is dolgozom. A fel-
adatokat Dr. Menyhárt Ferenc 
elnök úr vezetésével és Tamá-
siné Simon Edit külső taggal 
együtt végzem. A hivatal szak-
emberi által előkészített anya-
gokat véleményeztük. A beszá-
molási időszakban 16 testületi 
ülés volt. Napirendi pont 152, 
gazdasági témák 67.

A hivatalos kötelezettsége-
imnek próbáltam maradéktala-
nul eleget tenni. Részt vettem 
a bizottsági és testületi ülése-
ken. Próbáltam minél több ci-
vil illetve önkormányzati ren-
dezvényen részt venni illetve 
azok megszervezésében segíte-
ni. A falu lakóival a hivatalos 
formán túl a nem formális mó-
dokat is használtam. A hozzám 

személyesen, vagy telefonon, 
vagy akár e-mailben forduló-
kat meghallgattam véleményü-
ket kikértem gondjaikat igye-
keztem kezelni.

Köszönöm, hogy meghall-
gattak,Kulcs és a településün-
kön élők, bizalmat továbbiak-
ban is igyekszem megszolgálni 
és érdekeiket minden lehetsé-
ges fórumon megfelelően meg-
jeleníteni és képviselni.

 
Továbbra is várom észrevé-

teleiket: hollkata1975@gmail.
com

Kulcs, 2016.december 31.
Holl Tamásné

képviselő

Holl Tamásné képviselő beszámolója

Mindig nagy hangsúlyt fektetek a kulcsi családok helyzetének javítására

Tisztelt Választópolgár!
Az évvége közeledtével elérke-

zik a számvetés ideje, mi is történt 
az elmúlt egy évben. Mint álta-
lában minden évben a képviselői 
munka túlnyomó hányadát az te-
szi ki, hogy a képviselő a testületi 
döntések előtt alaposan készüljön 
fel, minél jobban ismerje meg a 
konkrét ügyek körülményeit, a 
befolyásoló tényezőket, és ezek 
alapján kellően mérlegelve, felelő-
sen hozza  meg a döntését. Az el-
telt évben is - már hosszú idő óta 

- a Képviselő Testület munkájában 
folyamatosan részt vettem, bele-
értve a rendszeres előkészítő fel-
adatokat is. A testületi folyamatos 

munkán túl a képviselői feladat-
megosztásból fakadóan a környe-
zetvédelem és a turisztika-idegen-
forgalom területekkel kapcsolatos 
teendőket látom el, képviselem a 
települést különböző fórumokon, 
közben minél több információt 
begyűjtve, kapcsolatokat építve. 
Tevékenységem másik területe a 
környezetvédelem. Folyamatosan 
figyelemmel kísérem a községünk 
környezeti állapotának helyzetét, 
változásait, az évek óta zajló nagy 
környezetvédelmi beruházáso-
kat (partfalvédelem), kiemelten 
támogatom a jövőben ránk váró 
megoldandó feladatok (pl. bel-
víz-rendezés) minél gazdaságo-
sabb, hatékonyabb megvalósítását.

Deák Ibolya képviselő társam-
mal közösen készítettük el Kulcs 
község környezeti állapotáról szó-
ló éves helyzetértékelést, melyhez 
nélkülözhetetlen szakmai segítsé-
get kaptunk Halász Tibortól, me-
lyet ezúton is köszönünk. Ezeken 
túlmenően évek óta részt veszek a 
községi állami ünnepek szervezé-
sében, kulturális és egyéb rendez-
vények megvalósításában.

Ez évben kiemelt feladat volt 
az augusztus 20-i Szent István 
napi községi rendezvény, melyet a 
jubileumi XX. Kupac-túrával kö-
zösen tartottunk a Kulcsi Baráti 
Körrel, a KSE Vízisport Szakosz-
tályával. Köszönet a lelkes szerve-

ző csapatnak a sok munkájáért, a 
sikeres rendezésért.

Hagyományosan megemléke-
zünk minden évben november 
elsején a település Hőseiről és 
Áldozatairól. Az ünnepségen kö-
zösen mondott imát a mindkét 
felekezethez újonnan kinevezett 
fiatal egyházi személyiség: Bozai 
Márton plébános úr, valamint Fo-
dor István tiszteletes úr.

2016. november 30.

Oberrecht Tamás

képviselő

Figyelemmel kísérem a községünk kör-
nyezeti állapotának helyzetét

Tisztelt Választóim !

Tisztelt Kulcsiak!
  

Az elmúlt egy évben képviselői 
munkámat a testületen belüli pár-
talapon alapuló munkamegosztás 
behatárolta. Testületi üléseken 
aktívan részt vettem. A közössé-
gi rendezvényeken szintén. Volt 
olyan rendezvény, amin nem vet-
tem részt, mert a személyes névre 
szóló meghívómon más időpont 
szerepelt, mint a tényleges idő-
pont, ami egy órával korábban 
volt. Egy alkalommal Polgármes-
ter Úr felkérésére képviseltem 

községünket Székesfehérvári Hul-
ladékgazdálkodási régiós ülésén.

 Testületi ülésen szót emeltem 
a civil szervezetek részére kiírt 
támogatási pályázat feltételeinek 
hátrányos részei ellen, amit végül 
a változtatás nélküli beterjesztését 
nem szavaztam meg (határidőre 
benyújtott pályázatok száma nul-
la volt). Továbbá többször felve-
tettem a Virághegyi és a Radicsai 
zártkerti rész közvilágítás prob-
lémáinak sürgető megoldását (a 
Virághegyi fejlesztésre váró terület 
fogyasztás mérőit az előző ciklus-
ban az önkormányzat beszereltet-
te az érintett trafóházakba). 

Többszöri felvetésem után 
sikerült elérni, hogy a déli bekö-
tő út menti belvíz szivattyúzási 
nyomokat helyreállítsák. szorgal-
maztam és segítettem a traktoros 
fűnyíró használatát és beüzeme-
lését. Továbbá javasoltam további 
zöldfelület kezelő traktorhoz csat-
lakoztatható munkagépek beszer-
zését. 

Úgy gondolom a munkám 
nagy részét (sport) nyomon kö-
vetik anélkül, hogy reklámoznám. 
Választóimmal tartom a kapcsola-
tot. Különösen a csatorna beru-
házással kapcsolatos kérdésekben 
tájékoztatom őket. Számomra 

fontos, az életvitel szerűen itt élő 
emberek minden napjaikat meg-
határozó körülmények javuljanak 
és jobbak legyenek. Azért dolgo-
zom, hogy csatorna, járda, jó utak 
és közvilágítás legyen.

   Megköszönöm mindenkinek, 
aki segített és támogatott. 

2016. November 30.

Posch János 

képviselő.    

Választóim a munkám nagy részét 
nyomon  követik

Posch János képviselő beszámolója
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A karácsonyi szünet után- 
mondhatni - megújult iskolába 
térhettek vissza a diákok. A Szülői 
Munkaközösség tagjai, az Önkor-
mányzat, A Jövő Kulcsa Egyesület 
és néhány lelkes tanár idejüket, 
energiájukat és forrásaikat nem 
kímélve dolgoztak egy cél érdeké-
ben január első napjaiban. 

Példaértékű közösségi összefo-
gás keretében, több résztvevő és 
segítő közreműködésével ugyanis 
kitakarították a Fekete István Ál-
talános Iskola minden zeg-zugát. 
A Szülői Munkaközösség meg-
mozdulását, Kulcs Község Ön-
kormányzata tárgyi és személyi 
hozzájárulással támogatta. Bőke-
zű adományuknak köszönhetően 
sikerült, olyan takarítóeszközöket 
és tisztítószereket vásárolni, ame-
lyek megléte elengedhetetlen a 
tisztaság további fenntartásához. 
A mosdók is megújultak, falra 

szerelhető szappanadagolókkal, 
új wc ülőkékkel és papírtartókkal, 
továbbá négy darab kézszárító gép 
is felhelyezésre került. 

A Jövő Kulcsa Egyesület jóvol-
tából felkerülhettek a mosdóaj-
tókra a jelzések, minden szintre 
jutott új szemetes, sőt virágtartó 

Példaértékű összefogás

edényeket és virágföldet is sikerült 
beszerezni a környezet szebbé té-
telének érdekében.

A Százholdas Pagony Óvo-
dában az idei tanév legifjabb 
lakóit ünnepeltük január 13.-
án.

Azok a 3 éves kiscsoportos 
óvodások váltak  teljes jogú la-
kóivá a Százholdas Pagonynak, 

akik szeptember óta  kezdték 
meg az óvodát.

A Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde  gyermek-
csoportjai a Micimackó című 
mese szereplőiről kapták a ne-
vüket: van nálunk Tigris, Mi-

cimackó, Füles és Nyuszi cso-
port, a bölcsődei csoport pedig 
Zsebi babáról lett elnevezve.

Így egyértelmű volt, hogy 
a szereplőkhöz és magához a 
meséhez kapcsolódó vidám 
feladatokat találtak ki az óvó 

nénik a gyermekeknek a mai  
délelőttre.

Az egész hét lázas készülődés-
sel telt, minden csoport feleleve-
nítette a Micimackó című mese 
kedves kis szereplőinek egy-egy  
történetét, a tornatermet pedig  
Százholdas Pagonnyá „varázsol-
tuk”. 

Ezen a reggelen minden cso-
port kapott egy térképet, ami 
alapján  a gyerekek végigjárták 
a csoportszobákat, melyek  állo-
mások voltak, különböző játékos, 
ügyességi feladatokkal.  Aki tel-
jesítette a feladatokat, pecsétet 
kapott a térképére. A végállomás 
a tornaterem  volt, ahol  Róbert 
Gida (az óvoda vezető ) a Száz-
holdas Pagony teljes jogú lakóivá 
fogadta a Nyuszi csoportba járó 
piciket, felkötötte a csoportjukat 
jelképező nyakkendőt a nyakuk-
ba. Énekszóval, tánccal ért vé-
get a mai, mókás délelőtt.

Beszámoló a 2016. évi tevékenységünkről
Csapatunkról

2011-ben kezdtük el városunk-
ban cserkészcsapat szervezését. 
2012 februárjában megtarthat-
tuk első toborzónkat, foglalkozá-
sunkat. Két évig az adonyi 1414. 
számú Gellért Püspök Cserkész 
Csapat Rácalmási rajaként tevé-
kenykedtünk. 2013 októberében 
döntöttünk az önálló csapat meg-
alakításáról, 2014 márciusától 
pedig megkaptuk engedélyünket, 
számunkat. 

A cserkész nevelési célok mellett 
tevékenyen részt veszünk városunk 
közösségének életében is. Aktívan 
jelen vagyunk a település rendezvé-
nyein, fesztiváljain, önkéntes mun-
kákat vállalunk.

A nyári szünetekben, saját és 
közreműködésünkkel zajló tábo-
rokban, 2012-ben 40, 2013-ban 
50, 2014-ben már közel száz, 2015-
ben és 2016-ban 160 gyereknek 
biztosítottunk felejthetetlen nyara-
lást. Foglalkozásainkon 15-40 kö-
zötti létszámban vesznek részt. 

Büszkék vagyunk a Betlehe-
mes-játékunkra és a Rácalmási 
Passióban való szereplésünkre.

Nem csak a gyerekek, de szüle-
ik is jó társaságot alkotnak. Rájuk 
is számítunk, számíthatunk fel-
adataink megvalósításában.

2016.

Teljesítettük munkatervünk 
szinte minden pontját. Sike-
resen teljesítettük harmadik 
önálló cserkészévünket, mun-

kánkkal jó hírét keltettük a 
cserkészetnek, nyári tábora-
inkba mindenki eljuthatott. 
Az általunk szervezett, illetve 
közreműködésünkkel zajló por-
tyákon, táborokban 900(!) éj-
szakát töltöttek el a résztvevők, 
több mint 400 órát teljesítet-
tünk önkéntes munkák során. 
Aktív részesei voltunk ismét a 
nagy-sikerű Betlehemesnek és a 
Passiónak is. Sport, játék, kul-
túra és hagyományőrzés színesí-
tette foglalkozásainkat.

Táboraink - Pünkösdi por-
tyán vettünk részt Székesfehér-
várott, Zánkára a „Cserkészen 
az életre” táborba 90 gyereket 
szerveztünk, kísértünk, vezet-
tünk, két turnusban. Csapat-
táborunkat Bugacon tartottuk 
meg, ősszel a Mecsekben por-
tyáztunk.

Önkéntes munkák - Virá-
gágyás gondozás, 6-os úti ke-
reszt, karitatív tevékenység, 
plébánia rendbetétel.

Hagyományőrzés – Passió, 
betlehemes, majális, tökfesz-
tivál, regös nap, októberi em-
léktúra, népdaléneklési verseny, 
falusi disznóvágás, húsvéti nép-
szokások.

Egészséges életmód – 15 túra, 
uszodai vetélkedő, drog preven-
ció, példamutatás.

Lelki élet – Lelki napok, kö-
zös mise alkalmak, passió, bet-
lehemes, keresztút, egyházme-
gyei nap.

 Humán erőforrásaink

30 fő regisztrált tagunk van, az 
„alkalmi” cserkészekkel, szülőkkel, 
segítőkkel úgy 50 embert mozgat 
meg tevékenységünk. Szeretnénk 
évente legalább tíz fővel gyara-
podni. Öt végzett őrsvezetőnk 
van, egy jelöltünk képzésen vesz 
részt. Csapatparancsnok segéd-
tiszti és csapatparancsnoki képesí-
tést szerzett. Fontos, hogy további 
képzett vezetőink legyenek. Őrsi 
rendszerünket felnőtt patrónusok 
bevonásával erősítettük meg. 

Fiataljaink többsége csonka 
családban, vagy nevelőszülőnél 
él. Több sajátos nevelési igényű 
gyereket integráltunk. 7-20 éves 
korosztályt öleli fel csapatunk. 
20-40 év között lyukas a társaság. 
Jó személyes kapcsolatok szülők-

kel, többen aktív részesei a csapat 
életének. Egyházi közösségekkel, 
iskolákkal –próbálkozásaink elle-
nére- továbbra sem sikerült köze-
lebbi kapcsolatba kerülni.

Eszközállomány

Csapatotthonunk nincs. A tá-
bori felszerelések gyűjtését sikere-
sen megkezdtük, de még az elején 
járunk.

A művelődési házat jótékony-
sági bálunk megtartására vettük 
igénybe.

Cserkészélet, cserkészkapcsolatok

Programjaink 80%-a csapat-
program, 20%-a őrsi jellegű. Por-
tyáinkon, táborban élnek leginkább 
őrseink. A rendszeres őrsi munka 
legfőbb gátja a csapatotthon hiánya.

A IV. cserkészkerülethez tarto-
zunk, részt veszünk a kerület ren-
dezvényein, a Passió előadáson 80 
cserkészt láttunk vendégül. A kerü-
let OT-küldötte csapatunk parancs-
noka. Az Adonyi és az új Kálózi 
csapattal szoros kapcsolatot alakí-
tottunk ki. Mezőföldi cserkészkör-
zet megszervezését tűztük ki célul.

 Pénzügyi források

-  Szülők, szponzorok befizetései, 
szolgáltatásai

-   Pályázatok

-      Önkormányzati támogatás

A kapott támogatásokkal elszá-
moltunk. A jótékonysági bál he-
lyett –érdeklődés híján- családi 
napot tartottunk, bevétele hiá-
nyozni fog 2017-ben. Terveink 
között szerepel fenntartó testület 
létrehozása..

Blau Sándor csapatparancsnok
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Mozgalmas évet tudhat maga 
mögött a Kulcs SE. A tavalyi év-
ben vezetőség váltáson átment, 
és a szakmai stáb frissítése után 
komoly feladatokkal vágtak neki 
a szezonnak. Nem is kellett sokat 
várni az eredményekre. Az ovis fo-
cicsapat létszáma a duplájára nőtt, 
az utánpótlás csapataink is közel 
száz utánpótlás-korú gyerekkel 
működik. A gyerekek hatalmas 
lelkesedéssel szerepelnek, aminek 
köszönhetően kiváló eredménye-
ket értek el a Bozsik tornákon. A 
felnőtt csapatunk is szép eredmé-
nyeket elérve tartja stabil helyét 
a tabella élmezőnyében, amiben 
nagy szerepe van az egyre jobban 
helytálló és a csapatba beépülő fi-
ataloknak.  

Az új vezetés igyekszik minél 
szélesebb körű és a lehető legjobb 
minőségű sportolási lehetőséget 
biztosítani a gyerekek számára. 
Ehhez egy rendkívül fontos lépés 
az állam által biztosított TAO 
(vagyis a Társasági adókedvez-
mény sporttámogatási)rendszer, 
ahol a kulcsi Sport Egyesület je-
lentős támogatást nyert. A 2017-
es tervek között szerepel, hogy 
az egyesület önerőből szeretne 
vásárolni egy kisbuszt, amivel a 
gyerekek utaztatását szeretnék 

megoldani, ezzel könnyítve a szü-
lők dolgát is. A megnyert TAO-s 
pénzt pedig az újabb futballpálya 
körüli fejlesztésekre tudjuk fordí-
tani, de a pályázat feltétele, hogy 
önerővel is kell rendelkeznie az 
egyesületnek. 

Tavaly hagyományteremtő cél-
lal indították el azt a jótékonysági 
bált, ahol az egyesület céljainak 
támogatása mellett egy kis kikap-
csolódásra, jótékony szórakozásra 
is lehetőséget ad. Idén február 
18-án, szombaton 18 órától indul 
a buli az iskola tornatermében, 
ahol tombolával, ízletes sütemé-
nyekkel, és fergeteges hangulattal 
várnak mindenkit a szervezők. A 
talpalávalót a Beatang duó szol-
gáltatja, így a jótékonysági batyus 
bálon garantált a jó hangulat. 

Jegyek elővételben megvásárol-
hatók a Sport Büfében (a focipá-
lya mellett) illetve Posch Csillánál 
(20/519-5071) és Hegyi Zitánál 
(20/403-5783) személyesen. Tá-
mogatói jegyet 2000ft/fő, pártoló 
jegyet pedig 5.000ft, 10.000ft és 
15.000ft-ért vásárolhatnak. Tá-
mogassuk együtt a Kulcs SE után-
pótlását, hogy minél büszkébbé 
tehessék önmagukat és Kulcsot! 

Jótékony szórakozás!
Kulcson már év eleje óta 

rendszeresen edzenek az anyu-
kák kisbabájukkal együtt. A 
Hordozós Fitnesz egy viszonylag 
új sportág, amely egyaránt jó 
hatással van az anyuka és a gyer-
meke egészségére is. Horváth 
Zsuzsát, az Aktívmami oktatóját 
kérdeztem arról, hogy milyen 
sport a Hordozós Fitnesz?

Sokatmondó a név, Hordo-
zós Fitnesz, mit kell tudnunk 
erről a sportról?

Hordozás és testmozgás. A 
kötődő nevelés egyik eleme a 
hordozás, mindenki hordoz, de 
nem mindenki eszközzel. Na-
gyon praktikus hordozó eszkö-
zöket lehet ma már beszerezni, 
amelyek kényelmessé teszik az 
anyukák életét. 

Ezek közül mi az óráinkon 
egy olyan ergonomikus kiala-
kítású hordozóeszközzel, vagy 
hordozókendővel dolgozunk, 
amelyben a baba anatómiailag 
optimális tartásban helyezkedik 
el az édesanyán. Nem árt sem a 
babának, sem az édesanyának, 
sőt, segít a szülés utáni regene-
rálódásban és maga a mozgás 
fejleszti a baba limbikus rend-
szerét is.

Mióta foglalkozol a Hordo-
zós Fitnesszel?

Nagyon szerettem volna olyan 
mozgást találni, ahol a babám is 
velem lehet. 2016 elején elvégez-
tem az edzőképzést Szmrecsányi 
Zsuzsinál, aki az Aktívmami Prog-
ram “szülőanyja”, és 2016 májusa 
óta foglalkozom oktatással Kul-
cson és Dunaújvárosban egyaránt.

Milyen gyakorlatokat végez-
tek és kiknek ajánlod?

Azoknak az édesanyáknak aján-
lott, akik szülés után is aktívan sze-
retnének mozogni, természetesen 
a babával együtt. Azoknak, akik 
úgy szeretnék az „én”-idejüket el-
tölteni, hogy mégiscsak velük van 
a babájuk. Az edzés alatt az anyuka 
formálódik, kikapcsol és a babá-
nak is kellemes élményt nyújt. A 
mozdulatsorok úgy vannak felé-
pítve, hogy figyelembe vesszük a 
várandósság alatt végbement vál-
tozásokat, így azok teljesen bizton-
ságosak. Az órákon folyamatosan 
közepes tartományban marad a 
pulzus, az anyuka fittebb, erősebb 
lesz, a baba pedig vagy jól szórako-
zik, vagy egyszerűen elalszik a kel-
lemes mozgás alatt. 

A Hordozós Fitnesz Kulcson 
minden csütörtökön  9.30-10.30 
óra között érhető el. Szeretettel 
várjuk a babájukkal együtt mo-
zogni és kikapcsolódni vágyó édes-
anyákat és nagymamákat is.

Hordozós fitnesz

Pótszilveszter
A Vidám Emberek Közössége és a 

kulcsi Horgászegyesület 2017. január 
14-én tartotta hagyományos pótszil-
veszteri bálját a kulcsi Faluházban. A 
zord idő ellenére sokan eljöttek a na-
gyon jó hangulatú, remek  batyus bálra!

Egyszemélyes zenekarunk - Juhász 

Laci-  Nagyon jó hangulatot varázsolt 
és kellemes, fergeteges zenével káprázta-
tott el bennünket.

A Vidám Emberek Közössége egy 
rövid humoros műsorral lepte meg a 
bál résztvevőit, amit a vendégek vidám 
nevetéssel és tapssal háláltak meg. 

Rendkívüli ülést tartott településünk kép-
viselő-testülete 2017.01.15-én. 

A napirendi pontok között szerepelt a „Kulcs község közigazgatási területén 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatás ellátása” tárgyú koncessziós beszerzési eljárás. A képviselő-tes-
tület egyhangú döntéssel eredményesnek nyilvánította a beszerzési eljárást 
és felhatalmazta a polgármestert, a szerződéskötési moratórium lejártával, a 
nyertes ajánlattevővel ( az eddigi szolgáltató, Liquid Porter Kft ) a szerződés 
megkötésére. Az eljárás lefolytatása szükségessé tette a „Kulcs Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló  önkormányzati rendelete” 
módosítását 

Az új szolgáltatási díjak:

Ajánlat

Alapdíj összege (nettó Ft/hó/ingatlan) nettó 170,- Ft + ÁFA

Ürítési díj összege (nettó Ft/m3) nettó 1024,- Ft + ÁFA

Közületi díj (nettó Ft/m3) nettó 1500,- Ft + ÁFA

Az egyedi megrendelések teljesítési ha-
tárideje (maximum 72 óra) 72 óra

A következőekben a képviselők módosították a  szociális ellátásokról szóló, 
4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendeletet. A módosítást az óvodai iskolai 
étkeztetést biztosító vállalkozó térítési díj emelési kérelme indokolta. A térítési 
díjak 2017 február 1-től:

Bölcsőde:  240- Ft + Áfa,    Bruttó 305,- Ft

Óvoda napközi:  263,- Ft  + Áfa,  Bruttó 334,- Ft

Iskola napközi:   388,- Ft + Áfa,  Bruttó 493,- Ft

Iskola ebéd:  243,- Ft + Áfa, Bruttó 309,- Ft

Bölcsődei intézményi gondozási díj:  5.000,- Ft/hó/fő

Végül a képviselő-testület megtárgyalta a “Külterületi helyi közutak fejlesz-
tése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázat benyújtása” tárgyú 
előterjesztést. És úgy döntött, hogy részt kíván venni a Magyar Kormány által 
tett pályázati felhíváson, melynek megvalósításával - 4 darab eszköz (1 db 
traktor, 1 db rézsűkasza, 1 db gréderlap és 1 db ágaprító) beszerzésével és 1 
fő létszámbővítéssel - a Kulcs Községi Önkormányzat kezelésében lévő 57,25 
km hosszú helyi közúthálózat kezelése korszerűbbé válik.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • 
alapján

pályázatot hirdet

Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár   
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított legfeljebb 5 évig 
szól.

A munkavégzés helye:

Fejér Megye, Kulcsi Faluház és Könyvtár 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 85.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetési, ellenőrzési, és az alapító okirat szerinti feladatainak ellá-
tása, munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézmény tevékenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítása, művelődésszervezői feladatok ellátása, közműve-
lődési feladatok szervezése, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, 
szakmai munkájának irányítása, összehangolása, az intézmény képviselete, a 
takarékos gazdálkodás biztosítása, döntéshozatal az intézmény működtetésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv ha-
táskörbe, kulturális értékek közvetítése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, 
helyi közösségek, civil szervezetek munkájának segítése.

Pályázati feltételek:

A részletes pályázati feltételek megtalálhatók a https://kozigallas.gov.hu illetve 
www.kulcs.eu honlapokon.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jobb Gyula polgármes-
ter nyújt, a 25/440-400 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
címére történő megküldésével (2458  Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő iktatószámot:  18 – 
10/2017, valamint a beosztás megnevezését: Kulcsi Művelődési Ház és Könyv-
tár Igazgató

• Személyesen: Jobb Gyula polgármester, Fejér megye, 2458 Kulcs, Kossuth 
Lajos utca 83.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kulcs.eu

02 Fridrich Tamás és Fridrich 
Ferenc körzeti megbízottak 

tartanak előadást az idősek sérel-
mére elkövetett bűncselekmények 
megelőzése céljából, 15:30-kor a 
faluházban

18                  Jótékonysági  sportbál, a 
Kulcsi Sport Egyesület cél-

jainak támogatására 18:00-tól az 
iskola zenetermében

27 Télűző kisze hajtást ren-
deznek az óvodások. A 

falut körbejáró menet 10 órától 
indul az óvodától és 11 órakor ki-
sze báb  égetéssel zárul az óvoda 
udvaron

Februári programok

A  Kulcsi Fekete István Általános Iskola takarítói munkakör betöltésére taka-
rítót keres. Érdeklődni és bővebb felvilágosítást kérni az alábbi telefonszámokon 
lehet: 06-25-252-062 vagy a 06-30-358-22-14-es számokon 8-16.00 óráig.

25 A Kulcsi Baráti Kör far-
sangi bálja 19:00 órától a 

faluházban
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Polgármester

Jobb Gyula 70/639-01-57
Alpolgármester

Fejes Balázs 70/639-01-33
Jegyző

Dr. Árva Helga 70/639-01-39
Adóügy

Bartók Mária 70/639-01-64
Gazdálkodás

Bacsa Zsuzsanna 70/639-01-42
Jónás Teréz 70/433-03-14
Palóczi Tímea 70/639-01-52
Igazgatás, népesség, 
gyámügy, anyakönyv

Radnó Józsefné 70/639-01-35
Csicskovics Zsuzsanna 70/639-01-66

Munkaügy, titkárság

Nemesné Csepecz 
Katalin

70/639-01-47

Pénztár

Kovács Angéla 70/639-01-48
Településőr
Horváth Zoltán 70/639-0160
Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde 
Intézményvezető

Rendné Pocsai Izabella 70/639-01-62
Bölcsőde szakmai vezető

Holl Tamásné 70/639-02-41
Fekete István Általá-
nos Iskola Igazgató

Budai Árpád 25/252-062
Családgondozó

Szloboda Andrea 70/636-63-11
Házi Gondozás

Sárközi Ferencné 70/328-24-39
Tamaskovics Andrea 70/328-24-29
Védőnő

Danka Edit 70/639-01-43
Háziorvos

Dr. Fenyvesi Béla 70/639-01-69
Gyermekorvos

Dr. Földi Ágnes 20/440-80-88
Fogrovos

Dr. Szappanos Mária 25/254-022
Állatorvos

Dr. Beregszászi Anikó 20/377-78-42
Könyvtár & Falu-
ház-Sport

Nagy Erika 70/639-01-68
Kárpáti-Fehérvári Ágnes
Körzeti megbízott

Fridrich Tamás 70/944-31-49
Polgárőr Egyesület

Kinter Gyula 30/621-53-42
Adonyi Kormá-
nyablak

Ügyfélszolgálat 25/795-255
Református Lelkipásztor

Fodor István 30/223-37-53
Katolikus Plébános

Bozai Márton 20/354-81-22
Liqiud Porter Kft

szennyvízszállítás 70/600-06-20

Közérdekű 
telefonszámok

Hétfö
14:30-tól Nyugdíjas klub
16.30-tól Key Dance Group 
táncóra
18 órától Kezdő, gerinc jóga

Kedd
6:30-8:00 Testébresztő jóga
16:00-tól Alkotóműhely

10:00   Ringató foglalkozás  
(minden hónap 2. keddjén)

Szerda
18 órától Dinamikus jóga

Csütörtök
6:30-tól  Testébresztő, reggeli 
jóga 
9:30   Aktívmami – hordozós 
fitnesz (emeleten)

16:00-17:00 Vidám Emberek 
Közössége
18 órától Kick-boksz aerobik

Péntek
16 órától Festők Iskolája

Vasárnap
18 órától Formatorna (emelet)
18 órától Kick-boksz aerobik

Állandó rendezvények a faluházban
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