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A közmeghallgatáson is és a tes-
tületi jegyzőkönyvben megjelent 
az az információ, hogy projekt 
indul a polgármesteri hivatal ügy-
félbarát szolgáltatásainak javítása 
érdekében. Erről kérdeztük Dr. 
Árva Helga jegyzőt.

A Képviselő-testület a 2017-es 
évben igen sok feladatot tűzött 
maga elé, többek közt a Kulcsi Pol-
gármesteri Hivatal közigazgatási 
reformját is. A reform tulajdon-
képpen a Hivatal átszervezéséről 
szól, a maga nemében egy egyedi 
rendszer bevezetése, melynek cél-
ja az ügyfelek igényeit és érdekeit 
figyelembe vevő, ügyfélközpontú 
szolgáltató működés kialakítása, 
egységesen magas színvonalú szol-
gáltatások biztosításával. Az átszer-
vezés során a személyi állomány di-
namikusan átalakul, összetételében 
és képességeiben egyaránt, lénye-
gében szemléletmód váltást vá-
runk el. Lehetővé kívánjuk tenni, 
és ösztönözni a lakosok vélemény 
nyilvánítását is a közigazgatás, az 
állam szolgáltatásairól. A feladatok 
elvégzésében természetesen a Hi-
vatal teljes apparátusa részt vesz.

Milyen intézkedések várhatók, 
milyen ütemezésben, mik a várha-
tó eredmények, hogyan érinti ez a 
lakosságot?

A változás már tulajdonképpen 
a tavalyi évben elkezdődött, 
amikor a Képviselő-testület egy 
fővel bővítette az adócsoport 
létszámát, így megkezdődhetett az 
adónyilvántartásunk összevetése 
és leellenőrzése a Dunaújvárosi 
Földhivatal nyilvántartásával. 
Ezzel pontos adatokat kaphattunk 
a tényleges adótárgyakról, és 
megkezdhettük az eddig elmaradt 
adóbevételeink kivetését, 
behajtását. 

Idén első lépésben szeretnénk a 
hivatal tisztviselőit közelebb hozni 
a lakossághoz, így vizsgáljuk annak 
lehetőségét, hogy miképpen kerül-
hetne a teljes ügyintézés a hivatal 
épületének földszintjére. Ezzel a 
megoldással elérhetnénk azt, hogy 
az idősek, mozgásukban korláto-
zottak, gyermekes anyukák is hoz-
záférhessenek közvetlenül a szol-
gáltatásainkhoz. Minden szervezet 
számára fontos, hogy nyilvánvaló-
vá tegye az ügyfelei számára, a cég, 
a szolgáltatás beazonosíthatóságát, 
így az átszervezés során nagy figyel-
met fordítunk majd az egységes 
arculat kialakítására. 

A kulcsi honlap még mindig 
nem elégíti ki az igényeket, így 
annak módosítására, a település 
lakosságát érdeklő adatok feltöl-

tésére, on-line ügyintézés bővíté-
sére van szükség. Keressük azokat 
a lehetőségeket, amelyek ezeket 
az igényeket ki tudják elégíteni, 
hogy minél több ügyet tudjanak 
az ügyfelek kényelmesen, otthon-
ról, munkahelyükről on-line mó-
don elintézni. A jövőben minden 
ügyintéző és minden képviselő 

elérhetőségét biztosítani fogjuk 
on-line módon, így gyorsítva 
a  kapcsolatot ügyfél és hivatal      
között. 

2017. december 31-ig Kulcs 
község Önkormányzatának is 
folytatás a 3 oldalon
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A kulcsi festőszakkör kiállítás megnyitója

A kulcsi festőszakkör tag-
jainak kiállítására érkeztek az 
érdeklődők január 27-én a 
dunaújvárosi Pannon Oktatá-
si Központ aulájába.

Az egybegyűlteket Baráth 
Gyula nevelési igazgató helyet-
tes köszöntötte és elmondta 
hogy az iskola vezetése igyek-

szik közösségi térré alakítani 
az új aulát, ahol meg-megáll-
nak diákok, felnőttek beszél-
getni, elmélkedni - és ehhez 
semmi sem alkalmasabb, mint 
egy képzőművészeti tárlat.

Az iskola diákjai zenés, 
verses, prózás műsorral kö-
szönték meg az iskolát ideig-

lenesen díszítő festményeket. 
Spiegel Dalma és Szopka Anna 
verseket mondott, Gerendás 
Lili és Balla Bence énekelt, il-
letve gitározott

Fejes Balázs Kulcs alpolgár-
mestere az alkotás fontosságát 
emelte ki a kiállítást megnyitó 
köszöntőjében, annak ellenére, 
hogy a XXI. század elejére 
sokhelyütt inkább a rombolás 
jellemző. Az alpolgármester 
hangsúlyozta: nagyon fontos a 
szakkör és a település életében 
hogy, igazi közösségként dol-
goznak az alkotókőr tagjai.

A kulcsi Fekete István Ál-
talános Iskola is műsorral ké-
szült erre az eseményre. Kósa 
Zsófiának és Fazekas Flórának 
versmondását élvezhették a je-
lenlévők.

A megnyitó zárásaként 
Dáma Nógrádi Katalin a cso-
port mentora méltatta tanítvá-

nyai alkotásait. Hosszabb-rö-
videbb ideje dolgoznak együtt, 
van, aki fél éve, van, aki évek 
óta, a kezdő csoport szinte 
teljes egészében kicserélődött. 
Nem csak képeket alkotnak: 
egyfajta terápia is számukra 
a képzőművészet, mondta a 
szakkör vezetője. Mindany-
nyian amatőrök, amennyiben 
nem a festészetből élnek, ám 
munkáik figyelemreméltók, 
elsősorban a harmónia miatt, 
ami belőlük árad.

A kiállítók:

Balogh Józsefné 
Dr. Garbacz Katalin 
Fodorné Nagy Viktória 
Hegedűs Andrea 
Pintér Anett 
Polányi Andrea 
Véghné Papp Éva 
Verczné Karcsai Ildikó 
Vinczepálné Török Katalin

Zöldhulladék 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2. számú mellékletének II. pontja 

alapján március hónapban több helyi adó fizetési kötelezettségnek jön el a befizetési határideje:

2017. március 15. Építményadó I. félévi adóbefizetés
2017. március 15. Gépjárműadó I. félévi adóbefizetés

2017. március 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó február havi adóbevallási és 
adófizetési kötelezettsége

2017. március 15. Iparűzési adó I. félévi adóelőleg befizetése
2017. március 15. Telekadó I. félévi adóbefizetés
2017. március 31. Talajterhelési díj Talajterhelési-díj bevallási és befizetési kötelezettsége

 

Ha befizetések teljesítéséhez adócsoportunkkal egyeztetés szükséges, akkor azt az alábbi elérhetőségen 
teheti meg:

Polgármesteri Hivatalban (2458 Kulcs, Kossuth L. u. 83.), ügyfélfogadási időben (Hétfő: 08:00-12:00-ig, 
Szerda: 8:00–12:00; – 12:30–17:00-ig, Péntek: 8:00–12:00-ig)

A befizetések teljesítéséhez a csekkeket adózóinknak kipostáztuk. A befizetéseket az alábbi bankszámla-
számokra is teljesítheti:

Építményadó számla: 11736037-15365233-02440000

Telekadó számla: 11736037-15365233-02510000

Gépjárműadó számla: 11736037-15365233-08970000

Iparűzésiadó számla: 11736037-15365233-03540000

Idegenforgalmi-adó számla: 11736037-15365233-03090000

Kérjük tisztelt adózóinkat, hogy átutalásnál a beazonosításhoz szükséges adatokat közölni szíveskedjenek! 
Adózó azonosító(mutatószám), vállalkozások esetén adószám ill. adóazonosító jel, ingatlan esetén helyrajzi 
számot az átutalásnál feltüntetni szíveskedjenek.

Tisztelettel kérjük Önöket, a határidők pontos betartására!

Dr Árva Helga

jegyző

A több magyarországi vízi-
közmű-szolgáltató mintájára a 
Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. is kéthavi számlázásra vál-
toztatja számlázási rendjét, a 
részszámlákat is fogadó állandó 
lakossági felhasználóknál 2017 
év elejétől. A DRV Zrt. kétha-
vi számlázásra való áttérésének 
oka, hogy a számlázás ritkításával 
megtakarított költségeket a szol-
gáltatás folyamatos fejlesztésére 
fordíthassa, a lakosság egészsé-
ges ivóvízzel történő ellátásának, 
valamint a szennyvízelvezetés és 
– tisztítás zavartalanságának fo-
lyamatos biztosítása érdekében.

Víz számla

Márciusi helyi adók 

Magas színvonalú szolgáltatások
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A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény értelmében biz-
tosítani kell a zöldhulladék gyűjté-
sét. Ennek megfelelően Dunanet 
kft. havi rendszerességgel a közszol-
gáltatás keretén belül 2017. évben is 
zöldhulladék gyűjtő járatokat indít.

A hulladék gyűjtése a jogszabály 
alapján kizárólag a társaság által 
ingyenesen biztosított biológiailag 
lebomló zsákokban történhet. A 
zsákba csak és kizárólag zöldhul-
ladék kerülhet, ami olyan növényi 
hulladék, amely kertekből, parkok-
ból származik (fanyesedék, ág, gally, 
fű, lomb fűrészpor, faforgács stb.) . 
Az ágak, gallyak csak aprítva kerül-
hetnek a zsákba. 

A zsákok átvehetők a Dunanet 
kft. ügyfélszolgálatán (Dunaújváros, 
Budai Nagy Antal út 2.)

Hétfő: 7:00-15:00

Kedd: 7:00-15:00

Szerda:7:00- 19:00

Csütörtök: 7:00-15:00

Péntek: Zárva

A zsákok átvételéhez szükséges 
dokumentumok:

• személyazonosító                 
igazolvány

• lakcímkártya

• adókártya

• utolsó közszolgáltatási díj 
befizetését igazoló csekk 
vagy átutalási bizonylat.

A zöldhulladék gyűjtési időpon-
tok településünkön.

hónap nap
április 3
május 8
június 12
július 3
augusztus 7
szeptember 4
október 2
november 6
december 4

folytatás az 1. oldalról

be kell csatlakoznia a Kormány ál-
tal előírt önkormányzati ASP rend-
szerhez. Az önkormányzati rendszer 

– a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény hatálybalépésével, illetve 
az államigazgatási hatósági ügyek-
kel kapcsolatos hatáskörök járási 
hivatalokba történő telepítésével 

– megújításra került. Az elektroni-
kus közigazgatás kiterjesztésének 
ugyanakkor továbbra is lényegi kö-
vetelménye, kihívása maradt az ön-
kormányzatoknál folyó, lényegében 
a teljes lakosságot érintő közigazga-
tási munka informatikai szolgálta-
tásokkal történő támogatása.

Az önkormányzati feladatellátás 
egységességének támogatásához, 
valamint a költségvetési stabilitás 
megőrzéséhez fűződő kormányza-

ti érdekekre figyelemmel az állam 
ASP szolgáltatás keretében biztosít 
központi informatikai támogatást 
az önkormányzatoknak, és adat-
tárház létrehozásával biztosítja a 
releváns gazdálkodási adatok össze-
gyűjtését és elemezhetőségét. 

Az ASP szolgáltatás bevezeté-
se érdekében Önkormányzatunk 
indult a pályázati felhíváson, és 6 
millió Ft összegű támogatást nyert 
el erre a célra. 

A támogatás keretében Önkor-
mányzatunk az ASP rendszer beve-
zetéséhez szükséges infrastruktúrát 
biztosította, beszerezte és beüze-
melte a szükséges informatikai be-
rendezéseket, és biztosítja a Polgár-
mesteri Hivatal ASP-ben részt vevő 
ügyintézőinek folyamatos képzését 
a Magyar Államkincstáron keresz-
tül. Elmondhatjuk, hogy minden 

tőlünk telhetőt megtettünk annak 
érdekében, hogy felkészülten vár-
juk a Kormány által létrehozandó 
rendszer beüzemelését.  

A Kulcsi Polgármesteri Hivatal 
továbbra is fő céljának tekinti, hogy 
tevékenysége során a legmagasabb 
színvonalú szolgáltatást nyújtsa a 
lakosság részére. Munkánk értéke-
léséhez, javításához szükség van arra 
is, hogy megismerjük a hozzánk 
látogató ügyfelek és vendégek vé-
leményét. Ezért elkészítettünk egy 
ún. Ügyfél-elégedettségi kérdőívet, 
melyet mind a honlapon, mind 
az ügyintézés során a lakosság ré-
szére elérhetővé szeretnénk tenni. 
A lakosság a kérdőív kitöltésével, a 
kérdések megválaszolásával segíthet 
bennünket abban, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal munkája jobb, az 
ügyfelek kiszolgálása még hatéko-
nyabb legyen.

A harkányi Harka Dalkör ven-
dégeként egy farsangi bállal 
összekötött születésnapi ren-
dezvényen vendégeskedett a 
Vidám Emberek Társasága. A 
mulatságon százhatvan ember 
előtt léptek fel, és a közönség 
szavazatai alapján második 
helyezést értek el műsorukkal. 
Gratulálunk az újabb fényes 
sikerhez.

A hősökre 
emlékezünk
 Az 1848-49-es for-

radalom és szabad-
ságharc tiszteletére 
településünk megem-
lékezést tart március 
14-én 11:30-kor a  Fe-
kete István Általános 
Iskola zenetermében.

 A megemlékezést 
követően koszorút 
helyezünk el a Pol-
gármesteri hivatal 
előtti Kossuth Lajos          
szobornál.



2017 január 1-től új munkatárs-
sal bővült a Polgármesteri Hivatal 
személyi állománya. Horváth Zol-
tán mint településőr kezdte meg a 
munkát, ebből az alkalommal be-
szélgettünk vele.

Mit tudhatunk Önről?

Dunaújvárosban születtem, itt 
végeztem az iskoláimat is, és ed-
digi munkahelyeim is a városhoz 
kötöttek. Feleségemmel és 21 éves 
egyetemista fiammal a mai napig 
itt élünk.

Az elmúlt években saját vál-
lalkozásomban dolgoztam, napi 
feladataim közé tartoztak a külön-
böző irányítási, szervezési feladatok 
elvégzése. Azt gondolom, hogy az 
itt megszerzett tapasztalataimat jól 
tudom hasznosítani az új munka-
körömben.

Az életemben mindig kiemelt 
szerepet töltött be a sport, verseny-
szerűen teniszeztem az OB II-es 
bajnokságban. Majd alapítója vol-
tam a Dunaújvárosi Tenisz Klub-
nak, melynek keretében az akkor 
még működő Vidám Park területén 
több teniszpályát magába foglaló 
sporttelepet üzemeltettünk. Sajnos 
a park hanyatlásával a tenisz pályák 

üzemeltetése is ellehetetlenedett, 
így ez a sport telep mára megszűnt.

Milyen benyomásokat szerzett 
Kulcsról?

Nagyon kellemes élmény, 
hogy itt még megmaradt a szá-
momra nagyon szimpatikus 
vidéki életforma. Az emberek 
köszönnek egymásnak az utcán, 
jellemző  a segítőkészség. Sokkal  
nagyobb  a  jelentősége  a  szom-
szédi  kapcsolatoknak, míg a vá-
rosban az is gyakran előfor-
dul, hogy egyáltalán nem is ismerik  
egymást az egymás mellett élők. 

A „mi”, azaz az összetarto-
zás, sorsközösség érzése sokkal  
erősebb, mint a városokban. A kö-
zösség hatása az egyén éle-
tére erőteljesebb a  falvak-
ban, mint a városokban, itt 
a  lakosság körében az egyének kö-
zötti kapcsolatok sokkal személye-
sebbek,  mint a városokban.

Mik tartoznak a feladatai 
közé?

A településőr az Önkormányzat 
alkalmazásában áll közfeladatot el-
látó személynek minősül. Hatósági 
jogkörrel nem rendelkezik.

Nagyon fontos feladat, hogy a 
„jó gazda szemével” járjam a falu te-
rületét és időben észleljük a problé-
mákat, mert így sokkal hatékonyab-
ban, költség kímélőbben tudjuk 
elvégezni feladatainkat. Emellett 
így az épített és a természeti környe-
zet védelme is jobban biztosítható.

Kiemelt feladat a közterület 
rendjét és tisztaságát biztosító te-
vékenység irányítása, az ezzel el-
lentétes tevékenység megelőzése, 
megakadályozása, megszüntetése. A 
település kezelésében álló utak köz-
művek kezelése.

A közszolgáltatókkal,  ( E-On, 
DRV, Liquid-Porter ) hatóságok ( 
rendőrség, polgárörség, gyepmester 
) való kapcsolattartás is az én felada-
taim közé tartozik. Az ezzel kapcso-
latos bejelentéseket is lehet hozzám 
intézni.

A feladatok között szerepel a 
közmunkások tevékenységének irá-
nyítása, koordinálása.

Hogyan érhetik el Önt?

A telefonszámom 06 70 
639 0160 és az e-mail címem 
telepulesor@kulcs.eu

Közmeghallgatásra várták a település polgárait a képviselő-testület tagjai, a polgármesteri hivatal dísztermébe 
2017 február 8-án délután.

Jobb Gyula polgármester köszön-
tötte a megjelenteket és tájékoztatja a 
résztvevőket, beszámolójában az alábbi 
témakörökre szeretne kitérni: 

- 2016-os év rövid értékelése

- A rendkívüli hideg tél tanulságai 

- A 2017-es év tervei

- 2017. évi költségvetés főösszegei 

2016 értékelése:

A településen, a polgármesteri hi-
vatalban, az intézményekben a hibák, 
a gyengeségek, a lehetőségek feltér-
képezése, számbavétele folyamatosan 
történik. A polgármesteri hivatalban 
szükség van szemléletváltásra, az ügy-
félbarát ügyintézés kialakítására. Véle-
ménye szerint felül kell vizsgálni a régi 
szerződéseket, megreformálni a hivatal 
működését. 

A pályázati források felkutatása, fej-
lesztendő területek kialakítása fontos 
feladat. Ebben az évben majdnem 
100 mFt pályázati forrást nyertünk el. 
A járda I. ütemre 44 mFt-ot, járda II. 
ütemre 44 mFt-ot, a polgármesteri 
hivatalban az ASP informatikai rend-
szer kialakítására 6 mFt-ot, emlékpark 
kialakítására 4 mFt-ot.

Ezeken túl 2016. év végén a Ha-
jóállomás II. ütem befejezéséhez az 
állami vis major támogatás mellett 58 
mFt önerőt biztosított az önkormány-
zat. A terület rendbetétele megtörtént.

Jó hír, hogy elindult a csatorna 
projekt, melynek előkészítő és meg-
valósító szerve az Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft. A kivite-
lezési közbeszerzési eljárás már elindult, 
nyertes pályázót még nem hirdettek ki. 
Nagy eredmény, hogy kiemelt állami 
beruházásnak számít, így a lakosság-
nak önerőt nem kell biztosítani és az 
ÁFA finanszírozás is megoldódott.

A közel jövő fejlesztési lehetőségeit 
határozza meg a tavalyi év során be-
nyújtott 5 TOP-os pályázat: belvízre 
232 mFt, orvosi rendelő építésére 100 
mFt, bölcsőde építésére 300 mFt, táv-
hő kialakítására 189 mFt, kerékpárút 

építésére 288 mFt. A pozitív dönté-
sekre vár az önkormányzat.

A rendkívüli hideg tél

A fagyos, csapadékos időjárás miatt 
először lejegesedtek az utak majd bel-
víz alakult ki a Petőfi utcában, Rákóczi 
utcában és a Gyöngysor utcában is. 
Szivattyúzni kellett a vizet, mert házak 
kerültek veszélybe. Az egyik fő tanul-
ság, hogy jobban fel kell készülni a 
szélsőséges körülményekre. Eszközök, 

anyagok, humán erőforrás biztosítása 
nélkül nem lehet hathatósan védekez-
ni a rendkívüli időjárás ellen. A telepü-
lésőr alkalmazása is ebbe az intézkedési 
sorozatba illik bele. Az ő feladata a 
közfoglalkoztatottak irányítása, az el-
végzendő feladatok koordinálása.

A szociális védőhálót folyama-
tosan javítani kell, felmérést kell 
készíteni, hogy a külterületen mely 
ingatlanokban élnek életvitel szerűen. 
Szintén gondot okozott az elfagyott 
vízcsövekből ömlő víz, a beteg, idős 
emberek felkutatása, ellátása. A pol-
gármester úr megköszönte, hogy so-
kan figyelnek egymásra, sok hasznos 
bejelentés érkezett, az önkormányzat 
minden segítséget biztosított a csa-
ládgondozóknak.

Problémát okozott a tűzifa-hiány, 
az, hogy az elnyert pályázati támo-
gatásból nem sikerült időben a tűzi-
fához jutni, egyrészről az országosan 
kialakult tűzifa hiány miatt, mésrész-
ről a pályázat előírta, hogy kizárólag a 
Vadex-től rendelhettük meg a fát.

2017-es év tervei, feladatai

A képviselők összeállítottak egy 32 
pontból álló akciótervet, melyek egy 
része átnyúlik a 2018-19-es időszakra 
is. Alapvetően 3 kategóriára osztották 
a témákat:

I. Magas költségigényű, csak 
pályázati forrásból megvalósítható       
projektek

Ilyen pld. a csatorna-beruházás, 

TOP-os, EFOP-os pályázatok be-
nyújtása,. Ilyen pld. a sportpálya, piac, 
Hajóállomás fejlesztése. A Hajóállo-
más kivételesen szép természeti kör-
nyezetben található, amely a turisztikai 
fejlesztés egyik fontos tényezője is.

II. Önkormányzati szintű és 
saját forrást igénylő beruházások, fejlesz-
tések

- térfigyelő kamerarendszer kiépíté-
se, felújítása, korszerűsítése

- iparterületi ivóvízrendszer              
kiépítése,

- közvilágítási szerződések átvizsgá-
lása, korszerűsítése, bővítése, felújítása

- Büszkeségpont, Kálvária 
út, Mária úti kereszt felállítása az                          
Emlékparkban

- önkormányzati tulajdonú kft,   
létrehozása

III. kis költségű, nagyrészben 
szellemi és kétkezi kapacitást igénylő fel-
adatok

- egyesület létrehozása,

- rendezvények felügyelete

- civil szervezet és magánkezdemé-
nyezésű feladatok megoldása

Ezen akcióterv birtokában állították 
össze a 2017. évi költségvetés fő számait 
melyről lapunkban is olvashat.

A polgármester úr beszámolóját Fe-
jes Balázs alpolgármester egészítette ki 
azzal, hogy a helyi közutak kezelésére 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat, 
mely fontos gépek, eszközök megvásár-
lását biztosítja. A Fekete István Általános 
Iskola és AMI bővítésére pályázati csator-
na nyílt meg, melyre szintén pályázik az 
önkormányzat.

Ezek után a lakossági kérdések követ-
kezetek.

Csikai Zsuzsanna több kérést kér-
dést vetett fel. Kérte, hogy a Rákóczi 
utcai busz végállomásánál található 
várót helyezze át az önkormányzat, 
mert nem lehet használni, nem védi 
meg a várakozókat az időjárás viszon-
tagságaitól. Magánkezdeményezést 
kíván elindítani, „Fogadja örökbe egy 
buszmegállót” névvel. A Stratégia un. 
területfelelősöket jelölt meg. Vannak-e 
már, kevés az információ ezzel kapcso-
latban. Rendezvénynaptár készül-e? 
Az óvodai étkezési térítési díj kiegyen-
lítése lehetséges lenne-e átutalási meg-
bízással. Bankautomata elhelyezése a 
községben tervbe van véve?

A polgármester válaszában kifejtette, 
hogy a buszmegálló áthelyezését meg-
oldja az önkormányzat, ez már felme-
rült kérdésként a képviselők között is. 
Örül, hogy magánkezdeményezés in-
dul a buszmegállók rendbe tételére. Az 
ebédbefizetés átutalási megbízással tör-
ténő teljesítéséhez egy kis türelmet kér, 
most van folyamatban az ASP rend-
szer bevezetése, ha az beindul, akkor 
meg kell vizsgálni ennek a lehetőségét 
is. Bankautomata kihelyezése 2017-
ben megvalósításra kerül, jelenleg tár-
gyalások folynak a pénzintézettel. Holl 
Tamásné képviselő azt válaszolta. hogy 
a rendezvénynaptár összeállítása folya-
matban van. A civil szervezeteket már 
felkérték, hogy mindenki készítse el a 

sajátját és közel jövőben egyeztetésre 
kerül. Türelmet kér ebben az ügyben.

Rufing Péter kérte, hogy a telepü-
lésőr munkakörét ismertesse meg az 
önkormányzat, hogy tudják a lakók, 
hogy milyen problémával lehet hoz-
záfordulni. Jobb Gyula válaszában el-
mondta, hogy a településőr elsődleges 
feladata, hogy a közterületek karban-
tartását, az árkok tisztítását folyamato-
san elvégezzék a közfoglalkoztatottak. 
Tavasszal, nyáron fontos lesz a közterü-
letek karbantartása, a fű kaszálás is. Ő 
az összekötőkapocs a polgármester és 
a lakók között, bárki fordulhat hozzá 
bizalommal.

Tóth András felvetette, hogy a 
csatorna tárulás megbízatása 2017. 
november 3-án lejár. Mi a teendő 
ilyen esetben, az ügyvéd asszonnyal 
szeretne időpontot egyeztetni, hogy a 
szükséges lépéseket megtehesse. Sajná-
lattal közli, hogy a Kossuth Lajos utca 

– Dózsa György utca kereszteződésénél 
található vízáteresz több éve nem lett 
tisztítva. A csapadékvíz nagy meny-
nyiségű szemetet, iszapot rak le, ami 
eltömíti az árkot. Sérelmezi, hogy nem 
kap Kulcsi Krónikát. A Kossuth Lajos 
utcában a járda katasztrofális állapot-
ban van, babakocsival nem lehet végig 
menni rajta. Jobb Gyula polgármester 
tájékoztatója szerint a Kossuth Lajos 
utcai járda felújítása, karbantartása pá-
lyázati forrásból fog megtörténni, erre 
a pályázati támogatást már elnyertük. 
Addig azonban, míg a csatorna el nem 
készül ebben az utcában, nem lenne 
értelme felújítani, szépen kivitelezni a 
járdát, hiszen a csatorna vezetésével ez 
tönkremenne. Egyetért azzal, hogy a 
járda rossz állapotban van. A szükséges 
javításokat elvégezzük, a botlásveszély 
elhárítása érdekében. A vízáteresz tisz-
títására tett bejelentését kivizsgálja, ha 
szükséges, igénybe veszik a tűzoltóság 
segítségét, ők rendelkeznek megfelelő 
méretű és nyomású tömlővel. Az újság 
terjesztése a vállalkozó feladata, utána-
néz, hogy a szerződésben foglaltaknak 
a vállalkozó eleget tegyen. Sajnos a ja-
nuári hideg, ónos esős időjárás próbára 
tette a lakók tűrőképességét. Sajnos a 
vastag jég miatt a víz nem tudott leszi-
várogni a talajba. Ez a Virágbolt előtt 
is problémát okozott.

Részletes akció tervet dolgozott ki a képviselő-testület Fő feladata a közterületek rendjének biztosítása
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Dr. Menyhárt Ferenc képviselői beszámolója

Változást elérni a legnehezebb vállalko-
zások egyike!

Jókedv és zeneszó töltötte meg az iskola ze-
netermét február 18-án - a tavaly hagyomány-
teremtő céllal elindított - településünk legna-
gyobb civil szervezete, a Kulcsi Sport Egyesület 
által szervezett jótékonysági sportbálon. Több 
mint kétszáz támogató jött el, hogy jól érezze 
magát és kimutassa a közösség erejét. 

A rendezvény célja sokkal több volt, mint a 
jó szórakozás Az egyesület 2017-es tervei között 
szerepel, hogy önerőből vásároljon egy kisbuszt, 
amivel a gyerekek utaztatását szeretnék megol-
dani, ezzel könnyítve a szülők dolgát is. A meg-
nyert TAO-s pénzt pedig az újabb futballpálya 
körüli fejlesztésekre tudjuk fordítani, de a pá-
lyázat feltétele, hogy önerővel is kell rendelkez-
nie az egyesületnek. A bál elérte a célját hiszen 
874 600 Ft gyűlt össze.

Jótékony szórakozás

A talpalávalót a Beatang Duo húzta a több, mint 
száz támogatónak, résztvevőnek. A rendezvény nyitá-
nyaként Getta-Giuriatto Marco  tánc és ének műsorral 
kápráztatta el a bálozókat, és a kulcsi iskola aerobikosai 
műsoruk mellett a közönséget is bevonták egy tánc 
erejéig.

A megnyitó után kezdetét vette a fergeteges buli, 
melyet már csak a tombola sorsolás szakított meg, 
melynek bevétele szintén a célok megvalósulását szol-
gálja. A büfében megvásárolható ízletes házi sütemé-
nyek, hurka, kolbász, gulyás bevétele is az egyesület 
kasszáját gazdagítja.

Az egyesület vezetősége ezúton is köszöni a bálo-
zók támogatását, a tombola nyereményeket felajánló 
szponzoroknak a támogatást, Posch Csilla és Hegyi 
Zita szervező munkáját, valamint az ünnepségen fellé-
pő aerobikos gyerekeknek a bemutatóját.

Ajánlja adójának 1%-át a Kulcsi 
Sportegyesület fejlesztésére, 
hogy gyermekei még jobb 
körülmények között, még több 
sportágat kipróbálva tölthessek 
el szabadidejüket.

Adószám: 18485172-1-07
Bankszámlaszám: 10102969-

4856230001004005
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Tisztelt Választóim!

 A cím nem véletlen! Az elmúlt 
időszak itt, Kulcson is igazolta a 
változásmenedzsment ezen is-
mert alaptételét! Pedig a változás 
igénye a lakosság nagy részéről 
megfogalmazódott! A 2014. évi 
önkormányzati választás előké-
szítő szakaszában lakótársaimmal 
folytatott beszélgetések során 
minden alkalommal szóba került 
az önkormányzat hivatali és tes-
tületi munkájának számtalan hiá-
nyossága, a falu egyhelyben járása, 
a lakókörnyezetünk igénytelen 
állapota, a gazdasági helyzet, a 
fejlesztések elmaradása, az állan-
dó és ideiglenesen itt tartózkodó 
lakosság közötti széthúzás, a kö-
zösségek hiánya, a vezetés feudá-
lis szemlélete, a település adottsá-
gainak kihasználatlansága. Nem 
sorolom tovább, hiszen aki itt élt, 
az tudja, hogy valamennyi kép-
viselőjelölt ezen problémák fel-
vetésével, és ezek megoldásának 
ígéretével kampányolt. Magam, 
ugyanilyen tapasztalatok bírto-
kában vállaltam a megmérettetést 
a FIDESZ-KDNP csapatában. 
Több évtizedes vezetői tapaszta-
lattal a hátam mögött, egy tervsze-
rűen meghatározott, rendszerbe 
ágyazott, saját működési keretek 
mentén zajló változáskezelésben 
láttam a megoldást. Ezt vállaltam 
fel a kampányban megjelenő pla-
káton, majd a faluközösség felha-
talmazását elnyerve, a testületben 
is. Ezt neveztük stratégiának! Az 
előző évben készült képviselői 
beszámolómban már bemutat-
tam, hogy az alapok elkészültek, 
és azt is, hogy az itt élők széles 
körének bevonásával jelöltük ki a 
település legfontosabb céljait, és 
dolgoztuk ki a célok eléréséhez 
szükséges tennivalókat is!  Lé-

nyeges szempont volt, a közös-
ségépítés. Mivel a közösség nem 
bálokon és palacsinta sütésen, ha-
nem közös értékek és cselekvések 
mentén formálódik, a kitűzött 
célok nagy része a Kulcshoz kö-
tődők öntevékenységére, szellemi, 
fizikai munkájára, kapcsolati tő-
kéjére, a település fejlesztésében 
való lakossági közreműködésé-
re épül. Ennek megfelelően, a 
stratégiának nevezett cselekvési 
tervben kijelölt tennivalók 80 
százaléka nem pénzzel, hanem a 
lakosság aktív részvételével kell, 
hogy megvalósuljon. A maradék 
20 százalék az, amihez vagy ön-
kormányzati, vagy pályázati for-
rás szükséges. A képviselő testület 
2015. április 17-kén jóváhagyta, 
és az SZMSZ részévé tette ezt, 
Kulcs 2014-19 közötti gazdasági 
fejlesztési programjaként. 2016. 
januárjában elindult az operatív 
végrehajtás: az első féléves mun-
katerv a kitűzött célok eléréséhez 
szükséges, apró lépésekre lebon-
tott feladatok megvalósítását volt 
hivatott biztosítani. Az egyes 
alprojektek a célokért felelős 
képviselőtársaim irányítása alatt 
pontról-pontra haladva végezték 
a rájuk bízott feladatokat. 40 
ember dolgozott rajta, rendsze-
resen, önként, ingyen, a szabad 
idejét rászánva.  Ez év januárjától 
május közepéig kéthetente ösz-
szesen 9 alkalommal ültünk le és 
beszéltük át az elvégzett munkát: 
16 hasznosítható tanulmány ké-
szült el, és került megvitatásra az 
alprojektvezetői körben, átlago-
san a megbízottak 64 százalékos 
részvétele mellett.  Ezen kívül a 
feladatokkal komolyan foglalko-
zó alprojektek külön megbeszé-
léseket is tartottak, előzsűrizték 
a szélesebb plénumnak szánt 
anyagokat. Ez úton is köszönöm 

mindenkinek a munkáját!! Igaz, 
hogy nem mindenki volt minden 
gyűlésen jelen, de mindössze 6 fő 
volt, aki egyszer sem jött el, sem-
mit nem csinált, bár elfogadta a 
felkérést. A többség azonban ko-
molyan vette a vállalását, és ezzel 
elindult valami, amiből látványos 
siker csak több éves munkával 
születhetett volna meg. Néhány 
eredményt szeretnék kiemelni: 
elkészült a rendezvénynaptárunk, 
ami tervezetté tette a spontán 
kezdeményezéseket, az azonos 
ügyön buzgólkodókat egy zász-
ló alá terelte, a sok jó szándékot, 
erőt egyesítve emelte (volna) a 
rendezvényeink színvonalát. Ah-
hoz, hogy a szűkös anyagi lehető-
ségeinkből többre fussa, elkészült 
az önkormányzati források meg-
pályázásának korszerű rendszere. 
Megszületett az etikai kódexünk 
első változata, ami a rendeletek-
kel történő rendcsinálás helyett 
az állampolgárok közös megegye-
zésén alapuló rend kialakítását 
elindít(hat)ja. Kidolgoztuk a te-
lepülés arculati kódexének alap-
jait, ami a falu népszerűsítéséhez 
nélkülözhetetlen egységes rend-
szert jelent, többkörös szavazással 
kiválasztottuk és a május elsejei 
falunapunkon bevezettük a Kulcs 

– jó itt lenni! szlogent. Az első 
négy hónap rendszeres munkájá-
nak köszönhetően megszületett a 
lakosság és az önkormányzat kö-
zötti kommunikáció javításának 
terve, az új alapokra helyezett 
szociális ellátási koncepció, fel-
mérés készült a hulladékkezelés és 
a környezet állapotának javításá-
ra. A fejlesztőközpont kialakításá-
hoz új, az iskolán kívüli oktatás 
jelenleginél korszerűbb módszer-
tanát mutattuk be iskolánk szülői 
munkaközösségének. Kidolgoz-
tuk a tervezetét, és az Országos, 

illetve a Megyei Polgárőr Szövet-
ség támogatásával egy nagy sike-
rű, egy hetes Ifjú polgárőr tábort 
szerveztünk, ami a jövőben a pol-
gárőrségbe bekapcsolódni akaró 
fiatalok megyei szintű képzési 
centrumának elindítását célozta. 
A közösségépítésre kidolgozott 
rendszerünk egy budapesti köz-
művelődési fórumon a közösség-
fejlesztés legjobb modelljeként 
kapott bemutatkozási lehetőséget. 

A munka nem fejeződött be, 
mert 2016. május 19-kén a pol-
gármester felfüggesztette a stra-
tégiát, lakossági elégedetlenségre 
hivatkozva. Ezek után, érthetően 
bejelentettem, hogy nem vállalok 
tovább szerepet az SZMSZ-nek 
ma is eredeti állapotában részét 
képező fejlesztési terv sorsáért! A 
2016. novemberében létrehozott 
Jövő Kulcsa Egyesület lesz hiva-
tott a stratégia céljainak megva-
lósítására.

Képviselői munkám másik ré-
sze a Gazdasági, Pénzügyi, Össze-
férhetetlenségi, Vagyonnyilatko-
zati és Szociális Bizottság elnöki 
tisztsége. A feladatokat Holl Ta-
másné képviselővel és Tamásiné 
Simon Edit külső taggal együtt 
végzem. A hivatal szakemberi 
által megfelelő minőségben el-
készített anyagokat véleményez-
tük. Ebben az időszakban (2015 
november és 2016 november)16 
testületi ülés volt.    napirendi 
pont 152 db; véleményezett ren-
delet 23db;, gazdasági témák 67 
db, szociális és humán témák  31 
db; egyéb napirendi pont 33 db.

Dr. Menyhárt Ferenc 

képviselő
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A fenti címen hozott létre közös cselekvési tervet az Országos Polgárőr Szövetség és a Magyar Vöröskereszt a „Bűnmegelőzési és Szociális 
Védőháló” program keretében, ennek célja az idősek életkörülményeinek és biztonságérzetének javítása. 
A Magyar Vöröskereszt Kulcsi Alap-
szervezetének jóvoltából 2017. február 
2-án egy színvonalas és mondandóját 
tekintve igazán tartalmas előadást tar-
tottak a témában, Fridrich Tamás tör-
zsőrmester, kulcsi, valamint Fridrich 
Ferenc törzszászlós, rácalmási körzeti 
megbízottak. A közel egy órás előa-
dás folyamán az időskorúak sérelmé-
re elkövetett bűncselekményekről, a 
különböző módszerekről illetve, ami 
a legfontosabb azok megelőzéséről 

esett szó. Az életből hozott példákkal 
igyekeztek felhívni a nagyszámban je-
lenlévő közönség figyelmét, hogy sok-
szor a korábbi élvtizedek belénk rögzül 
jóhiszeműsége - és annak gondolata, 
hogy velünk nem történhetnek rossz 
dolgok-  tehet minket a legrosszabb 
esetben, áldozattá.
Kiemelték, hogy az elkövetőknek az 
egyedül élő, magányos - vagy annak 
vélt – időskorúak a célközönsége. 

”Ezek az emberek nagyon könnyen a 
bizalmunkba férkőznek. Azt kell észre-
vennünk, hogy valami nem tiszta annál 
az embernél, hogy áldozatok lehetünk.” 

-mondta Fridrich Ferenc, rácalmási 
körzeti megbízott, majd hozzátette, 

hogy mindig gyanakodjunk, ha vala-
milyen ürüggyel az otthonunkba akar-
nak bejutni. A körzeti megbízottak 
elmondták, hogy sokszor olyan apró 
momentumon múlhat prédává vá-
lunk-e, mint például egy kulcsra nem 
zárt kapu. 
Ecsetelték a napjainkban divatos átve-
réseket is, amelyekről ha szerencsénk 
van, csak a híradásokból értesülünk. 
Kihangsúlyozták, hogy figyeljünk/
keressük a logikátlanságokat. Az 

E.ON például nem küld házhoz 
pénzt az alkalmazottjaikkal, ahogyan 
a nyugdíjfolyósító is a hivatalos, postai 
úton kézbesít bármilyen értesítést vagy 
pénzt, a szomjas idegent pedig a ka-
pun kívül is meg tudjuk kínálni egy 
pohár vízzel, nem kell beengednünk 
az otthonunkban, teret adva ezzel egy 
lehetséges bűncselekménynek. 
Fridrich Tamás törzsőrmester a rendőr-
ség nevével való visszaélések elkerülése 
kapcsán egy igen hasznos tanáccsal lát-
ta el a nézőközönséget: „Kevesen tudják, 
de minden állampolgárnak jogában áll 
elkérni a rendőr jelvényszámát, a 112-öt 
vagy a 107-et felhívni majd a nevünk 
és címünk megadása után megkérdezni, 

hogy valóban egy kollégájuk intézkedik-e 
éppen, avagy álrendőrrel állunk szembe”
Fridrich Tamás és Fridrich Ferenc két 
kulcsi példát kiemelve hangsúlyozták, 
mennyire fontos, hogy egymásra, 
szomszédjainkra is odafigyeljünk. 
Ennek kapcsán elmondták, hogy a 
napokban életeket mentett a szemfü-
les szomszédok ébersége, azzal, hogy 
értesítették a kulcsi körzeti megbízottat.
A kora estébe nyúló előadás végén 
lehetőség volt kérdéseket feltenni az 

Uraknak, akik legjobb tudásukat és 
tapasztalataikat figyelembe véve adták 
meg a hasznost választ. 
Zárásként pedig álljanak itt azok a 
telefonszámok, amelyeket baj esetén 
bizalommal hívhatunk:
Segélyhívó központ: 112
Rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105
Mentők: 104
Fridrich Tamás, körzeti megbízott: 
70/944-31-49
Polgárőr Egyesület, Kinter Gyula: 
30/621-53-42

Márciusban a naptár szerint beköszönt a tavasz, ezért az időjárástól 
függően kezdődhetnek a növényekkel kapcsolatos munkák. A követke-
zőkben néhány tanácsot szeretnénk adni, hogy milyen munkák várnak 
ránk márciusban a kertben.

Virágok és társaik
• A dézsás- és cserepes növények átültetésének ideje 
• A fagyok elmúltával felébreszthetjük a rózsát téli álmából: a taka-

rást megszüntethetjük és metszhetjük - akkor megfelelő az idő-
pont, ha virágzik az aranyfa (Forsythia).

• A fűmagvetéshez (április végétől) előkészíthetjük a talajt.
• Tisztítsuk meg a gyepet a lomb- és egyéb téli „maradványoktól”. 

Különben a fű rothadásnak indul.
• Csak az első nyírás után végezzük el a levegőztetést, mert akkorra 

a gyökerek már megfelelően besűrűsödnek.
• A virágok és cserjék téli takarását eltávolíthatjuk.
• Nem feltétlenül szükséges a tavaszi nagytakarítás a kertben. A szá-

raz ágakat és évelőket vissza kell vágni.
• A gyepen lévő lombmaradékokat hordjuk a komposztra. A sö-

vények alatt maradjon a lomb - védelmet nyújt a hasznos rova-
roknak.

• Az örökzöld sövények éves visszavágását még időben végezzük el a 
március végi kihajláshoz - így erősebb hajtásokat hoznak.

• A balkonnövények, dézsás- és cserepes növények átültetése.
• Ha nem kell átültetni, akkor 1-2 cm friss földet helyezzünk rá.
• Osszuk szét a komposztot. Ezt a minden növénynek erőt adó 

tápanyagot az összes ágyásra (kb. 2-3 cm vastagon), fák és bokrok 
alá, rózsák alá és virágágyásokra terítsük szét. Csak könnyedén 
dolgozzuk be (gereblyével vagy talajlazítóval).

Zöldségek és fűszernövények
• Vetés a szabadba: spenót, zöldborsó, sárgarépa, hónapos retek, 

hagyma, tépősaláta, petrezselyem.
• Gyomnövények: a vetés után elszaporodott gyomnövényeket vi-

rágzás előtt feltétlenül el kell távolítani.
• Megjelennek az első csigák. Az összegyűjtés jó és természetes nö-

vénykímélő módszer.
• Talajelőkészítés: kapával vagy más talajlazítóval lazítani, majd a 

komposztot a felső talajrétegbe bedolgozni.
• A nagyobb évelő fűszernövényeket, például lestyán, citromfű 

vagy mezei sóska már szabadföldbe ültethetjük.
• A gumós és gyökérnövények, például a csicsóka vagy a torma és 

a hónap második felétől a korai burgonya éppúgy ültethető a 
fagymentes földbe.

• Zöldségágyásokat előkészíteni. 
• Fólia vagy fátyolfólia alá már ültethető a saláta. Próbálkozhatunk 

a rukkolával (Rucola selvatica) vagy más néven bormustárral. Ez 
az Itáliából származó saláta az utóbbi évek slágere.

Gyümölcsöskert
• Itt az ideje az ültetésnek
• Még mindig van lehetőség a gyümölcsfák metszésére.
• Az újonnan ültetett gyümölcsfáknál végezzük el az alakító met-

szést.
• Rákos és fagyott sebeket a keményebb fagyveszély elmúltával ki 

kell vágni, és szakszerűen le kell kezelni.

• A szamócaültetvényt virágzás előtt meg kell tisztítani a beteg leve-
lektől anélkül, hogy a növény szívleveleit megsértenénk.

• A növények között lazítsuk fel a talajt. Szórjunk ki komposztot 
és mulcsot.

Szőlő ültetvények
• Márciusban legkésőbb meg kell kezdeni, el kell végezni a szőlő 

metszését, valamint a tőkék aljának talajmunkáit.
• A lemetszett vesszőket mielőbb eltávolítani a tőkék közeléből és 

mielőbb elégetni!
• Ennek növényvédelmi szempontból van jelentősége, az utóbbi 

években Kulcson is megjelent az amerikai lepkekabóca, az a 2-3 
mm- nagyságú, fehéres, ugráló jószág, ami nemcsak a szőlőle-
velek fonákján, de gyümölcsfákon és díszfákon is megtelepszik. 
Önmagában nem károsít, de a fitoplazma nevű baktériumszerű 
kórokozót terjeszti. Ez pedig egy-két év alatt kipusztítja a szőlő-
tőkét! 

• Ezért a lepkekabóca ellen még a metszés előtt kell olajos-ké-
nes lemosó-permetezést alkalmazni. (Ezért kell aztán a lemet-
szett vesszőket mielőbb elégetni!)

• A metszés után pedig rezes-kénes lemosó-permetezés szükséges.
A továbbiakban a szőlőbeli munkálatokat (hajtásválogatás, kötözés, 

stb.) hagyományos sorrendben kell végezni, de ha a lepkekabóca megje-
lenik, haladéktalanul kell rovarirtó permetezést végezni! 

Hatásos ellene a Mospilan 20 SP, illetve a növényvédelmi szakvizsgá-
val rendelkezők számára hozzáférhető Actara 25 WG növényvédő szer. A 
Mospilan mellé ajánlott – a hatásspektrum növelése érdekében – a régi, 
jól ismert Karate nevű szert is alkalmazni! A permetezést a szőlőtőkék 
közelében lévő egyéb fákra (akác, gyümölcsfák, buxusok, stb. is ki kell 
terjeszteni! Növényvédelmi szakemberek szerint ha megjelent a lepkeka-
bóca, az azonnali permetezést követően még kétszer(!), két-három hetes 
időközökben meg kell ismételni, így tudunk garantáltan célt érni. Tehát 
mondjuk ki, a „biotermelést” átmenetileg fel kell függeszteni!

Növényvédelem
• Az enyves gyűrű időben segít a kártevők ellen
• Legkésőbb most van itt az ideje, hogy megkezdjük a harcot a 

kártevők ellen a gyümölcsösben, az enyves gyűrűket el kell tá-
volítani.

• Teremtsünk ideális életfeltételeket növényeinknek. Megfelelő ter-
mőhely, elegendő tápanyag, és a növény elég erős lesz a kártevők 
elleni védekezéshez. (Az egészségesen táplálkozó emberek is rit-
kábban betegszenek meg!)

• Aki a szamóca közé fokhagymát ültet, annak később kevesebb 
dolga lesz a betegségekkel.

• Levendulát ültessünk a rózsák közé jó vízáteresztő talajba, a le-
véltetű ellen.

• Márciusban kell elbánni a levéltetvekkel az áttelelt dézsás növé-
nyeknél. Mindegy, hogy levéltetűről, pajzstetűről, gyapjas pajzs-
tetűről vagy egyéb tetűről van szó, mindegyik károsítja a növé-
nyeket.

• Levéltetű ellen ajánlható a szappanos lemosás (1 L víz, 1 evőkanál 
kenőszappan, kevés spiritusz).

• A pajzstetűnél és a gyapjas pajzstetűnél alkalmazhatunk pa-
raffinkészítményt, amely egyben levélfényesítő is. 

• Minden levéltetűfaj közös ellensége a megfelelő levegőmozgás.

Januárban-februárban extrém hideg 
köszöntött ránk, annak minden vele-
járójával együtt. Sok helyen a járdákat 
jégpáncél borítja, amely kifejezetten 
balesetveszélyes.
Adódik a kérdés, hogy vajon kinek 
a feladata a járdák takarítása, síkos-
ság-mentesítése? A hatályos jogszabá-
lyok szerint minden ingatlan előtt az 
ingatlan tulajdonosa, használója vagy 
bérlője köteles a járdát takarítani. Az 
ő feladata az, hogy csúszás mentesítse 
ingatlana előtti szakaszt (ha saroktel-
ken lakik, akkor az oldalsót is). Ha az 
érintett részen valaki elcsúszik, a fele-
lősség azt terheli, aki nem, vagy nem 
megfelelően takarította meg a járdát. 
Ilyen esetben szabálysértési eljárás is 
indulhat az ingatlan tulajdonosa, kez-
elője ill. lakója ellen.
Mivel kell a csúszásmentesítést elvégez-
ni? Nem javasolt a konyhasó több ok 
miatt sem. Általános nézet az, hogy a 
konyhasó kb. -6°C-ig hatékony, tönk-
reteszi a betonjárdát és nem környezet-
kímélő. Helyette zeolitos keverék java-
solt, amely több üzletben is kapható. 
A már letaposott, nagyon eljegesedett 
járdákon a homok, apró szemű sóder, 
valamint a faforgács, fűrészpor kiszórá-
sa a célravezető. Mivel sokan áttértek 
vegyes tüzelésű fűtési módra, felve-
tődik a kérdés, hogy a salak-, hamu 
anyag kiszórható-e a járdára régi szo-
kás szerint. Ez csak akkor elfogadható, 
ha kizárólag természetes fa hamujáról 
van szó mindenféle szennyezőanyag 
mentesen (pl. el nem égett részek, szög, 
csavar nincs benne).
Egy igazi közösségben a lakosok figyel-
nek egymásra, s ha tudomásuk van ar-
ról, hogy szomszédjuk idős vagy moz-
gásában korlátozott személy, és nincs 
az ingatlanja előtt eltakarítva a hó 
vagy lejegesedett a járdája, akkor az ő 
ingatlana előtt is csúszás mentesítenek, 
az utcabeliek biztonsága érdekében is. 
Idén már több helyen előfordult, hogy 
a lakos a saját kertjében csúszott el. 
Ilyenkor nagy segítséget jelenthet – sőt, 
talán életet is menthet –, ha figyelünk 
egymásra, s azonnal segítséget nyúj-
tunk, ha szükséges. Észrevétele vagy 
kérdése esetén forduljon bizalommal a 
Polgármesteri Hivatal településőrjéhez 
Horváth Zoltánhoz a 70-639-0160 
telefonszámon.



Köszönjük, hogy az előző év-
ben minket támogatott!

Az összegből 2016 évben rendezvényeinken sor-
stársaink és minden érdeklődő ingyen élvezhette a 
vidám perceket, kóstolhatott különleges ételeket és 
italokat, hallgathatott értékes előadásokat…

Május Csirip koncert (Családi nap), Június Szent 
Iván éji grillparti, Szeptember Közelebb hozzuk a vilá-
got!, December Közös a tüzünk, közös az asztalunk…, 
mindez az Ön támogatása nélkül csak belépőjeggyel 
sikerülhetett volna. 

Találkozzunk 2017-ben is a Nap Háza & Hold Udva-
ra Központban, Kulcson!

Ha ismeri és egyetért az eddig végzett munkánkkal, 
kérjük, adjon nekünk bizalmat adója 1 %-val!

A kedvezményezett adószáma: 

18492501-1-07

A kedvezményezett neve: 

Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési 
Alapítvány

Közeledik az adóbevallás. 

Kérjük, hogy adójuk 1%-át a 

TÁRI SE részére utaltassák át.                 

Adószámunk: 18219928-1-07.

A Kulcsi Baráti Kör
2016. évben is tovább folytat-
ta munkáját a környezet vé-
delme, a község fejlesztése, 
és a közösségi élet gazdagí-
tása érdekében. Az Önök ál-
tal felajánlott adó 1%-ok ezt a 

célt szolgálták!
Köszönjük!

Kérjük, hogy ebben az évben 
is ajánlják fel adójuk 1-%-át 
Egyesületünknek, hogy kö-

zösen tehessünk községünk 
fejlődéséért, közösségi célja-

ink megvalósításáért!
A Kulcsi Baráti Kör Elnöksége

Köszönjük, hogy 2016-ban megtisztelt bizalmával!                                                                
Ha az idei éveben is szeretné tevékenységünket 
támogatni, akkor várjuk az adójának 1%-át.                                                                                      

Kulcs Község Fejlesztéséért Alapítvány                                                 
Adószámunk: 18484803-1-07

Kérjük támogassa önkéntes 
munkánkat adója 1%-ával                                                                            

Együtt Egymásért                                                           
Országos Polgárőr Szövetség 

Kulcsi Alapszervezete                                             
Adószámunk: 18500983-1-07

A Kulcsi Horgász 
Egyesület 2017 
március 4.én 9 

órakor a Rakovszky 
Gazdaboltban tartja 

éves beszámoló 
közgyűlését. 
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2017. 01. 25-én nyílt testületi 
ülést tartott Kulcs Községi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
a Polgármesteri Hivatal Díszter-
mében. Az ülésen az igazoltan 
hiányzó Dr. Menyhárt Ferenc 
kivételével minden képviselő 
megjelent, a lakosságot egy fő 
képviselte.

A képviselő-testület a pol-
gármester és az alpolgármester 
illetményének, tiszteletdíjának 
megállapításával, a polgár-
mester előző évi, igénybe vett 
szabadság mértékének meg-
állapításáról szóló beszámoló 
jóváhagyásával valamint a pol-
gármester 2017. évi szabadságá-
nak ütemezésének elfogadásá-
val kezdte munkáját.

Következő napirendi pont-
ként a Kulcsi Polgármesteri 
Hivatal Adóhatóságának beszá-
molóját a 2016. évi adóztatási 
tevékenységről vitatta meg a 
testület. Az elhangzott vélemé-
nyek alapján a testület hasznos-
nak ítélte az Adóhatóság létszá-
mának növelését, valamint állást 
foglaltak az ügyfélbarát on-line 
adóbevallás feltételeinek meg-
teremtése témájában. A felvető-
dött méltányossági adó mérsék-
lés általános kialakítására nincs 
lehetőség, a jegyző azt javasolta, 
hogy akinek adó fizetési problé-
mája van az keresse fel az ügy-
intézőt.

Ezek után a képviselők ellen-
szavazat nélkül elfogadták a tes-
tület 2017. évi munkatervét.

6. napirendi pontként 
Kulcs Községi az új járda és 
gyalogátkelő kialakításával 
kapcsolatos építési munkák 
megrendelésére vonatkozó 
javaslatot fogadta el és fel-
hatalmazta a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására. 
A szerződés megkötése több 
okból vált szükségessé. A tel-
jesítés során a tervezett járda 
nyomvonala módosult, illetve a 
tervezett gyalogátkelő áthelye-
zése vált szükségessé. A nyomvonal 
módosítását a létesítendő járda 
nyomvonalán az Invitel Távköz-
lési Zrt tulajdonában és fenntar-
tásában lévő távközlési optikai, 
rézkábel kábel elhelyezkedése 
okozta, amely szinte teljes hosz-
szban ütközött a járda tervezett 
és lehetséges nyomvonalával. A 
Kulcs, belterület 3745 hrsz. alatt 
felvett ingatlan kerítése miatt 
az eredetileg tervezett helyen a 
gyalogátkelő 50 m-ről történő 
beláthatósága nem volt bizto-
sított, a kerítés elbontásához az 
ingatlan tulajdonosa a korábbi 
nyilatkozatai ellenére nem járult 
hozzá. Emiatt szükségessé vált 
a gyalogátkelő helyének áthe-
lyezése. A beruházásnak nem 
képezte tárgyát a felszíni ví-
zelvezetés megoldása, illetve a 
megépült járda és gyalogátkelő-
hely környezetében az útburko-
lat helyreállítása, a kapcsolódó 
közúti jelzőtáblák elhelyezése, 
illetve ezekhez csatlakozóan az 
itt található közművek szolgál-
tatói részéről a munkák elvég-
zéséhez szakfelügyelet igénybe 
vétele.

A képviselő-testület hozzájá-
rult az Adonyi Rendőrőrs részé-
re felajánlott 2016. évi támoga-
tás elszámolási határidejének 
meghosszabbításához, és úgy 
döntött, hogy a Dunaújvárosi 
Vízgazdálkodási Építőipari 
és Környezetvédelmi Társu-
lattal megköti 2017. évre az 
Üzemeltetési szerződést, valamint 
megbízza a polgármestert, hogy 
a Mária Út Egyesülettel kössön 
együttműködési megállapodást 
a zarándokturizmus közös fej-
lesztésére.

Engedélyezte a testület a 
Kulcsi Százholdas Pagony Óvo-
da és Bölcsőde nyári zárva tartását 
2017. augusztus 1. napától 2017. 
augusztus 31. napáig.

12. napirendi pont során a 
képviselők telek alakításról, vá-
sárlásról és eladásról döntöttek.

A következő téma a szociális 
tűzifa támogatás helyi szabálya-
iról szóló, 18/2016. (XII. 01.) 
Önkormányzati rendelet módo-
sítása volt.

A képviselő-testület meghatá-
rozta a 2017. évi költségvetés fő 
összegét, és utasította a jegyzőt, 
hogy a költségvetési rendeletet 
készítse el az alábbi főösszegek 
figyelembevételével a jogszabá-
lyok szerinti kötelező tartalom-
mal 2017. február 28. napjáig. 

Kulcs Községi Önkormányzat Bevételi és Kiadási főösszege: 441.905 e Ft;

Kulcsi Polgármesteri Hivatal Bevételi és Kiadási főösszege: 76.615 e Ft;

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Bevételi és Kiadási főösszege: 95.587 e Ft.

Kulcsi Művelődési Ház és Könyvtár Bevételi és Kiadási főösszege:  13.698 e Ft;

Végül a testület meghatározta a közmeghallgatás időpontját.

A testületi ülés jegyzőkönyvét és annak mellékleteit megtekinthetik településünk honlapján a http://www.
kulcs.eu/ko/onkormanyzat/kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/ címen.

Január végén Fridrich Tamás 
törzsőrmester, kulcsi körzeti 
megbízott telefonon kapott ér-
tesítést arról, hogy a Sőtér sétány 
egyik ingatlanából a fagyos utcá-
ra ömlik a víz. Az éppen a rácal-
mási körzeti megbízottal, Fridri-
ch Ferenc törzszászlóssal közös 
szolgálatot teljesítő páros azonnal 
a helyszínre sietett, ahol a beje-
lentést tevő már várta őket.

A körzeti megbízottak a kerí-
téskaput leemelve jutottak be az 
udvarba. 

Fridrich Ferenc törzszászlós az 
alábbiakat nyilatkozta a feol.hu-
nak, az eset kapcsán:

„ Miután az ajtóban volt a kulcs, 
benyitottunk, s akkor vettük ész-
re, hogy a szoba sarkában lévő 
ágyban mozdulatlanul fekszik 
egy ember. Tamás hiába szólon-
gatta, nem felelt, semmire nem 
reagált, gyorsan értesítettük a 
központot, hogy küldjenek men-
tőt. Testvérem már lépett volna 
be, amikor szóltam neki, álljon 
meg, nehogy áramütést szenved-
jen. Miután egy szakember segít-
ségével lekapcsoltuk a hálózatot, 
biztonságban be lehetett menni. 
Tamás közelre érve vette észre, 
hogy a kihűlt férfi még él, mert 
a szemeivel pislogott. A mentők 
kórházba szállították, s a legfon-
tosabb, hogy túlélte.”

Egy nappal később Fridrich 
Tamás törzsőrmester, kulcsi kör-
zeti megbízott éjszakai szolgálata 
alatt kapott értesítést a Deák Fe-
renc utcából. 

„Amikor kiértem, láttam, mi a 
helyzet, ezért mindenképpen be 
kellett jutnom az ingatlanba. Ki-
derült, hogy az idős férfi mozgás-
sérült, megcsúszott a lépcsőn, úgy 
esett el. Ugyan fia otthon volt, de 
ő is mozgássérült, ezért nem tu-
dott segíteni neki. Így jó fél órán 
keresztül feküdt a fagyos földön, 
amikor szerencséjére megérkezett 
a szomszéd. A mentők ezúttal is 
megállapították a kihűlést, de ő 
is túlélte „-mesélte Tamás a felol.
hu-nak.

Kék hírekJanuári képviselő-testületi ülés



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
15:00-tól Nyugdíjas klub
16.30-tól Key Dance Group 
táncóra
18 órától Kezdő, gerinc jóga

Kedd
6:30-7:30 Testébresztő jóga
16:00-tól Alkotóműhely
18:00-tól Kick-boksz aerobik

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

Szerda
17.00- 18.30 kezdő jóga18.30-
20.00 dinamikus jóga

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

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

Péntek
16:30-tól Festők Iskolája

Vasárnap
17 órától Kick-boksz aerobik 
18:30-tól Formatorna 

Állandó rendezvények a faluházban
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