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Kedves olvasóink!
Mint már tapasztalhatták a Kulcsi Krónika minden hónap első hétvégéjén jelenik meg 

és minden hónap utolsó péntekén van lapzárta. Az újságot online is elolvashatja a www.kulcs.org oldalon. 
A hirdetések árairól a www.kulcs.org-on tájékozódhatnak.

A teljesebb körű tájékoztatás érdekében több újítást is megvalósítottunk. 
Így a könnyebb eligazodás érdekében használhatja a weboldalainkon az ikonnal jelölt keresőt, 

a testületi-üléseket felvételről is megnézheti a település YouTube csatornáján, 
amely a www.kulcs.eu oldalról is elérhető. 

Minden hónapban a lakosságot érintő szavazásokat hozunk létre, 
amely segítségével ön is könnyen elmondhatja a véleményét, akár egy kattintással is, 

mint ahogy tették ezt a legjobb pedagógus szavazásra leadott voksokkal is. 
Köszönjük, hogy olvasnak minket. 

Online tárlat nyílik  
nőnap alkalmából

 
A Kulcsi Krónika online verzióján a www.kulcs.org weboldalon tárlatot hozunk létre a Krónika szerkesztősége 
által meghirdetett pályázatokra beérkezett munkákból. A fotók és a képzőművészeti alkotások virtuális átadó 
ünnepsége és az online tárlat megnyitója március 8-án lesz, amellyel nem titkolt szándékunk, hogy a hölgyeknek 
ajánljuk a kulcsi alkotásokból készült kiállítás gyönyörű élményét nőnap alkalmából.
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Amióta a koronavírus járvány 
betette a lábát az életünkbe, 
gyakorlatilag valamennyi 
közösségi rendezvény elmarad, 
vagy jobb híján online kerül 
megrendezésre. Nem volt ez 
másképp településünkön sem, 
mivel a farsangi bál, a vele járó 
jelmezverseny és kavalkád  
a gyerekek számára különösen 
fontos ünnep. 

Egyaránt lázasan készültek a kicsik és a jel-
mez kivitelezésben résztvevő szülők. Ezért 
aztán a település faluházában virtuális jel-
mezversenyt hirdettek az érdeklődőknek.

A faluház közösségi média oldalán 
az intézmény vezetője, Király-Dienes 
Annamária kezdeményezésére és közre-
működésével létrehoztak egy online ese-
ményt, ahol rengeteg érdekességet, és 
ezekből összeállított kvízeket osztottak 
meg a farsangot övező hagyományokkal 
kapcsolatban. Mindemellett aktív közre-
működést is kértek a kulcsiaktól, vagy-
is online jelmezversenyt hirdettek. Az ér-
deklődő résztvevők az esemény oldalára 
feltöltött, kizárólag jelmezes fotóval ne-
vezhettek. Minden kedvelés egy szavazatot 
jelentett. A végén az első három, legtöbb 

szavazatot kapott jelmezes fotó boldog 
tulajdonosa ajándékkal gazdagodhatott. 
Kulcson összesen tizenkét gyermek fotó-
jával neveztek az online jelmezversenyre, 
az első öt legtöbb szavazatot kapó gyerkőc 
lett végül az ajándékkönyvek tulajdonosa. 
A képzeletbeli dobogón aranyérmes lett 
Győri Patrik Attila, akit hetvenegy sza-
vazattal jutalmazták valóban különleges 
vérfarkas jelmezéért. Őt követte Balogh 
János Botond ötvenkilenc szavazattal, 

majd Buzás Réka pompás királylepke jel-
mezében negyvenöt szavazatot zsebelt be. 
Tőle csak kicsit maradt el Csibrák Zsolt 
negyvenegy pozitív értékeléssel, az ötödik 
legtöbb elismerést pedig Bak Vilmos jelme-
zes fényképe kapta a kulcsi faluház jelmez-
versenyén. Reménykedjünk benne, hogy jö-
vőre már nemcsak virtuálisan, hanem való-
ban együtt ünnepelhetik a farsangot a szülők 
és gyermekek a már jól megszokott jelmez-
versennyel és álarcosbállal.

Rendhagyó farsang
Jól sikerült az online jelmezverseny, nagyszerű maskarás fotók érkeztek 

Csibrák Zsolt

Győri Patrik Attila

Balogh János Botond Buzás Réka

Bak Vilmos
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A kulcsi felnőtt 
háziorvost, dr. Fenyvesi 
Bélát kértük meg, 
hogy tájékoztasson 
bennünket, hányan 
regisztráltak, hogyan és 
milyen ütemben történik 
a koronavírus-fertőzés 
elleni oltás Kulcson.

– Az országos médiában 
arról lehet olvasni, hogy min-
den háziorvos megkapta és he-
ti frissítéssel megkapja a praxi-
sában eddig regisztrált legidő-
sebbek listáját. Mint írják a lista 
egyben egy prioritási rend is, a 
praxishoz tartozó legidősebb-
től halad sorban életkor szerint 
és figyelembe veszi az oltandó 
idős ember dokumentált kró-
nikus betegségeit is. Tehát az 
életkoruk és egészségi állapo-
tuk alapján legveszélyeztetet-
tebbek vannak a lista elején, a 
háziorvosnak velük kell kezde-
ni a vakcinációt. Kulcson, ho-
gyan zajlik az oltással kapcso-
latos védekezés?

– Jelenleg a településen ed-
dig mintegy hatvanan regiszt-
ráltak a nyolcvan év feletti-
ek, és mintegy százan a kró-
nikus betegek közül. Február 
első hetében a védőoltásra re-
gisztrált legidősebbeket kezd-
tük el oltani. Február második 
hetében kezdtük el a regiszt-
rált hatvan év alatti krónikus 
betegek oltását. A háziorvo-
sok ehhez is listát kapnak 
a praxisukhoz tartozó hat-

van év alatti krónikus bete-
gekről. Őket is mi értesítjük 
és egyeztetünk velük az ol-
tás időpontjáról és helyszíné-
ről. A jelenlegi konkrét ada-
tok alapján Kulcsról az elmúlt 
időszakban összesen tizenha-
tan kapták meg a védőoltást. 
A lakosság két csoportjából, 
egyrészt a nyolcvan év felet-
tiek, akik regisztráltak össze-
sen hatan, másrészt a hatvan 
év feletti krónikus betegség-
ben szenvedő szintén regiszt-
rált lakosok mindösszesen tí-
zen. Fontos tudnivaló, hogy 
jelentkezni csak az interne-
ten keresztül lehet. 

– Kiknek javasolja a védő-
oltást?

– Az időseknek egyértelmű-
en, hiszen az idős kor jelenti 
az egyik legnagyobb kockáza-
tot a koronavírus-fertőzés sú-
lyos lefolyására. A fertőzéseket 
kiváltó kórokozók, köztük a ví-
rusok okozta fertőzések ellen 
védőoltásokkal lehet a leghaté-
konyabban védekezni. A króni-
kus betegségekben szenvedők-
nek szintén ajánlott, mert ezek 
is növelik a fertőzés súlyos le-
folyásának a kockázatát. 

– Mikor alakul ki a védett-
ség a koronavírus ellen?

– A koronavírus elleni vé-
dettség kialakulásához általá-
ban két oltásra van szükség. 
Már az első oltás is kivált egy 
bizonyos védettséget, de az 
oltottak teljes védelme csak a 
vakcina második adagját köve-

tően alakul ki, várhatóan egy-
két héten belül.

– Milyen vakcinát kaptak 
az eddig már beoltott kulcsiak?

– A 80 év felettiek a Pfizer 
oltóanyagát kapták oltópon-
ton, mivel különleges kezelési 
igényű vakcináról van szó, amit 
hűteni kell. Nekik a következő 
oltásuk három hét múlva lesz 
esedékes.

A másik tíz leoltott kulcsi 
az AstraZenecat kapta, nekik 
négy-tizenkettő hét múlva ese-
dékes az ismétlő oltás.

– Tapasztalt valamilyen szö-
vődményt, mellékhatást az oltá-
sokkal kapcsolatban eddig?

– Rengeteg embert beol-
tottam már, illetve az oltá-
soknál közvetlenül részt vet-
tem, hiszen az intézmények, 
és az idősotthonok lakói-
nak leoltásában is közremű-
ködtem, mint például Du-
naújvárosban is a Duna sori 
idősek otthonában. Ha szám-
szerűsítenem kellene, legalább 
ötszáz embert oltottam be a 
korona vírus elleni valame-
lyik vakcinával. Komolyabb 
szövődménnyel még nem ta-
lálkoztam. Tapasztalataim sze-
rint kisebb hőemelkedés, kéz 
fájdalom, esetleg az időseb-
beknél ízületi fájdalom vagy 
végtag fájdalom fordult elő. 
Nekem például az oltás helye 
fájt kicsit. 

– A továbbiakban hogyan 
történik majd az oltás a gya-
korlatban?

– Anitával (Bognárné Száraz 
Anita a felnőtt háziorvosi asz-
szisztens Kulcson – a szerk.) 
oltunk mindenkit a rendelő-
ben, vagy otthon. De kizáró-
lag csak a telefonos megkere-
sésünk után kerülhet erre sor, 
ugyanis így egyeztetünk. 

Úgy látom, hogy a töme-
ges oltások ideje még távo-
labb van. Jelenleg olyan tem-
póban történhet a védőoltá-
sok beadása, amely alapján he-
ti 10-16 ember leoltását tudom 
előre jelezni. 

– Mit javasol a kulcsiaknak, 
kérjék-e az oltást?

– Mivel a vakcina elősegí-
ti, hogy az immunrendszer an-
titesteket és a vírus ellen ható 
vérsejteket termeljen, így nyújt-
va védelmet a COVID 19 el-
len, érdemes beoltatni magun-
kat. Mindenkit arra buzdítok, 
hogy regisztráljon, hogy minél 
többen belegyünk oltva, mert 
ellenkező esetben sokáig kell 
még ilyen megszorítások kö-
zött élnünk. A hetvenöt év fe-
lettiek feltétlenül regisztrálja-
nak.  Ha ők maguk nem tudnak 
kérjék meg az unokát, szom-
szédot a regisztrációra. A fiata-
labbak közül azoknak a legfon-
tosabb, akiknek valamilyen be-
tegségük van, akár magas vér-
nyomás is. A fiataloknak és a 
gyerekeknek nincs oltás, ahogy 
a száz évnél idősebbek sem kap-
nak. De mindenki másnak, aki 
csak teheti határozottan azt ja-
vaslom, hogy kérje.

Koronavírus hírek
Településünkön is folyamatosan zajlik az oltás 

A Magyar Vöröskereszt Kulcsi Alapszervezete folytatja ruhaosztási tevékenységét a Kossuth utcai irodájában, a régi 
posta helyén. Minden csütörtökön, páros héten 9 órától 12 óráig, páratlan héten 14 órától 17 óráig mehet bárki a karitatív 
szervezethez, ahol a helyszínen ruha és lakástextil adományok közül válogathatnak igényeik szerint a rászorulók- tájé-
koztatta a Krónika olvasóit Kaiserné Gödöny Erzsébet vezető.

Ruhaosztás lesz csütörtökönként
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A Kulcs Községi Önkormányzat képviselő-
testületének valamennyi tagja elkészítette a törvényi 
rendelkezéseknek megfelelően a 2020. évi munkájáról 
a beszámolót. Lapunk hasábjain két részletben 
közöltük az önkormányzati vezetők munkájáról készült 
tájékoztatókat, amelyeket teljes terjedelmükben, 
változtatás nélkül olvashatnak.  

Tisztelt Kulcsi  
Választópolgárok!
A 2019-2024. közötti önkormányzati ciklus első évében végzett 
képviselői munka összegzéséhez érkeztünk. Ez a cikluskezdet, az 
előzőekkel ellentétben megadta számomra mindazt, amit eddig 
oly sokszor hiányoltam. Valódi és tartós együttműködés alakult 
ki a testületi munkában. A három, új képviselő társunkkal együtt 
összetartó egységet alkotunk, ami nélkülözhetetlen az eredmé-
nyekhez, különösen e nehezített körülmények között. Mindezek 
mellett a polgármester úr felkérésére, valamint képviselőtársaim 
egybehangzó döntéseként a gazdasági, pénzügyi és szociális 
bizottság elnökeként végzem a képviselői feladataimat. Komoly 
kihívás a gazdálkodás egyensúlyban tartása a folyamatos igények 
kielégítése mentén, azonban a biztos hátteret a hivatal munka-
társai maximális odaadással biztosítják! A takarékos gazdálko-
dás mentén haladunk továbbra is, ami okozhat időleges feszült-
séget, de hosszútávon közösségünk előnyét szolgálja. Igyekszem 
helytállni, s e bizalmat megszolgálni, mégha a felelősség súlya 
alatt nehéz és néha elkerülhetetlen döntések meghozatalában, ill. 
a helyzet elfogadásában kell részt vennem.

Erre két példa: többek között két olyan esemény volt a tele-
pülés életében, amelyet mi magunk is nehezen éltünk meg, hisz 
a lakosság nagy részét negatívan érintette. Viszont, ha újragon-
dolhatnánk se jutnánk más eredményre. Az egyik ilyen hely-
zet a vállalkozói tulajdonban lévő kistérségi szakrendelő bezá-
rása volt. Higgyék el, a legnagyobb jóindulattal sem hozhattunk 
volna felelősségteljesebb döntést annak érdekében, hogy ez ne 
következzen be! Ilyen irányú külső forrás bevonására, valamint 
közös működtetésre sem volt lehetőség. A fenntartást, az elke-
rülhetetlen fejlesztést egy kulcsi szintű önkormányzati költség-
vetés sajnos nem bír el. Igen nehéz szívvel kellett ezt tudomásul 
vennünk, nekünk, a testület tagjainak is. Amit egyelőre tehet-
tünk: megoldást találtunk arra, hogy legalább a vérvételt hely-
ben tehesse, aki igénybe kívánja venni azt. A másik, már saját 
hatáskörű döntésként: a helyi adóemelés. Alaposan áttekintet-
tük a helyi adónemeket, s ezen belül azokhoz nyúltunk, ahol 
az emelés mértékét a közös teherviselés mentén elfogadhatónak 
tartottuk. Több, mint 5 éve nem volt hasonló döntés, mi felvál-
laltuk (korábban kellett volna, apránként). A település lélekszá-
ma folyamatosan nő, vele együtt a közcélú feladatellátásunk, s 
a lakossági elvárások is. Némely tekintetben a lélekszám emel-

kedés állami normatíva bevételnövekményt eredményez; van, 
amit pályázati forrásból tudtunk megfinanszírozni és fennma-
radt olyan igény, amelynek megvalósításához csak az adóeme-
lés tudott plusz forrásként szolgálni. Úgy érzem a pályázati le-
hetőségeinket az elmúlt egy évben maximálisan kihasználtuk, 
ezzel a külső forrásbevonást is kimaxoltuk.

Nem emlékszem arra, hogy ilyen rövid idő alatt ennél több 
beadott és elnyert pályázatunk lett volna. 2020-ban 19 benyúj-
tott pályázatból 14 nyertes lett. Ezek mellett az előző évekből 
áthúzódó 6 nyertes pályázatból eredő beruházások, fejlesztések 
különböző stádiumú bonyolítása is zajlott. Kiemelkedő felada-
tot rótt mind a hivatal munkatársaira, mind a testület tagjaira, 
s a többlet teher bizony sok esetben többlet kiadást is jelentett, 
hisz az önerőt és egyéb, pályázati forrásból nem finanszírozha-
tó, de a megvalósításhoz elengedhetetlen kiadást  saját forrás-
ból kellett mellé tennünk. Feszes volt a munkatempó és kife-
szített a költségvetésünk is...

Szeretnék kiemelni néhány olyan eredményt, fejleményt me-
lyek többségét jómagam is évek óta szorgalmaztam, hosszú, ki-
tartó egyeztetések eredményei, a megoldást mégis az elmúlt év 
hozta:
–  Sikerült elérnünk, hogy a kulcsi iskolafelújításról kormány-

zati döntés szülessen.
– Megállapodás kapujában vagyunk a Pálhalmai Agrospeciál 

Kft.-vel, az óvoda melletti földterületet vásárlásával kapcso-
latban, így az új bölcsődénk itt épülhet fel, ami igényként 
merült fel a kisgyermekes családok részéről, de a gazdasági 
működtetés ésszerűsége is ezt kívánja.

– A Nap Háza Hold Udvara ingatlan önkormányzati tulajdon-
ba kerülése egy magasabb szintű helyi szociális ellátás meg-
teremtésére ad lehetőséget és minőségi közösségi térfejlesz-
tést eredményezett egész lakóközösségünk számára.

– A kamerarendszer beüzemelése hosszan átgondolt folyamat 
eredménye, hisz jelentős forrásigénnyel bírt.

– Egy helyett két önkormányzati bizottság működése, amely 
lehetővé teszi akár team munkában egy-egy feladat mélyebb 
szintű kezelését.

Egy dolgot mindenképp meg kell említenem, ami a mi éle-
tünket, önkormányzati szinten is gyökeresen megváltoztatta, be-
folyásolta: a pandémia. A folyamatok a nehézségek ellenére nem 
álltak meg, ehhez igazodtunk mi is. Tavasszal személyesen vit-
tük képviselőként a 70 év felettieknek az ellátásukról szóló tá-
jékoztatást. Online tartottuk a heti egyeztetéseket vagy a má-
sodik hullámban már személyesen, maszkban. Ugyan 10 napig 
karantén alá helyezték a hivatalt, de az ügyek akkor sem álltak 
le. Sajnos 5 fő dolgozó betegedett le és néhányan a képviselők 
közül is… Nehéz és kemény év van mögöttünk, sokszor erőn 
felüli helytállást követelt meg tőlünk is, úgy érzem nincs miért 
szégyenkeznünk és magyarázkodnunk sem. Sok energiát fordí-
tottunk a kommunikációnkra online és nyomtatott formában is, 

Beszámolók a 2020-as évről  
Deák Ibolyától, Nagy Anitától, Oberrecht Tamástól és Posch Jánostól 
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így a lehető leggyorsabban juttattuk el az információkat a lakos-
sághoz. Számos képviselői és civil kezdeményezést hajtottunk 
végre együtt (pl. faültetés, faluház előtti tér zöldítése, elektro-
mos hulladékgyűjtés, zöld hulladék elszállíttatása, új játszótér 
füvesítése, szaletli építése, festése stb.) Bár a covid megtizedel-
te a tervezett rendezvényeinket, ennek ellenére a kapcsolattar-
tást igyekeztünk fenntartani. Amíg lehetett a fogadóórákon, az 
utóbbi hónapokban ismét marad a telefonos vagy online forma. 
A havi újságkihordást is képviselőként, területfelosztással végez-
zük, ami szintén a kapcsolattartás egyik lehetősége.

Terveink között szerepelt még az idősek nappali ellátójának 
helyi elindítása, az ezirányú egyeztetéseket szintén elkezdtük, 
azonban ennek beindítását a veszélyhelyzet hatására prolongál-
nunk kellett, ez az időszak a felkészülésre nyújt lehetőséget. 

Amit még a Covid számlájára írhatunk: központi elvonás alá 
került a súlyadónk és az iparűzési adónk fele, ami már a múlt 
évi gazdálkodásunkra is rányomta a bélyegét. Az ez évi költ-
ségvetésünk összeállítása pedig minden eddiginél nagyobb fe-
gyelmezettséget igényel tőlünk. 

Szándékosan írtam többes számban a beszámolóm, hisz va-
lamennyi ténykedésünk közös elhatározás eredménye. A kö-
telezően előírt testületi és bizottsági üléseken kívül megszám-
lálhatatlan munkaórát töltöttünk a közösségi ügyeink intézé-
sével, egyeztetésekkel, véleményezésekkel, ami természetes is, 
hisz erre vállalkoztunk. Részemről mégis kiemelendő, hisz ed-
dig számomra mindez sosem volt ilyen mélységben elérhető. 
Rendezvényekkel, több személyes találkozóval lett volna telje-
sebb az önkormányzati évünk. Remélhetőleg, ciklusunk nagyobb 
részében már ezekre is sor kerül. Természetesen az eddig leír-
tak csak egy részét képezték az éves munkának, mindent kép-
telenség felsorolni, talán polgármester úr és képviselőtársaim 
beszámolója együttesen teljesebb képet adhat éves munkánk-
ról. Elérhetőségeim a helyi kommunikációs felületeinken elér-
hetőek, továbbra is várom a megkereséseket!

 Tisztelettel: 
 Deák Ibolya

Tisztelt Kulcsiak!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés k) pontja alapján az ön-
kormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópol-
gárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást 
nyújt képviselői tevékenységéről.

2019 őszén bizalmat kaptam Önöktől és képviselhetem a la-
kosság érdekeit.

A Gazdasági Bizottságban kaptam helyet.
 Nem kevés fejtörést okozott Képviselőtársaimmal a rendel-

kezésre álló összeg elosztása, tartalékolása, az egész év tervezése.
A testületi üléseken és a bizottság munkájában aktívan részt 

vettem.
 2020 volt egy teljes év, mely nem szokványosan telt az ön-

kormányzatoknál sem. 
Rendezvények elmaradása, tervek nem teljesíthetősége aka-

dályozta a munkát.
A tavaszi és a jelenlegi korlátozások ellenére a kapcsolattar-

tást telefonon, online megbeszélésekkel, e mailben tartottuk.

Ennek ellenére lassan, de haladtunk.
Az évek óta húzódó kamerarendszer megvalósítására pon-

tot tettünk, elkészülhetett, mely fontossága vitathatatlan volt. 
Ezzel egy időben helyi vállalkozó pályázatával ingyenes Wifi 

elérhetőség lesz hamarosan településünkön. Mely a kamerarend-
szerrel egymásra épülve készülhetett el. 

Sikerként könyvelem el, gondolva a kisgyermekes szülők na-
pi rutinjára a pályázaton nyert bölcsőde megépülését az orvo-
si rendelő szomszédsága helyett az óvoda melletti területen va-
lósulhat meg.

A testületi ülések közvetítése is ígéretünkhöz tartozott. Javítani 
való van még rajta, de a lakosság igényének eleget tettünk.

Tavasszal néhány Képviselőtársammal az önkormányzat előt-
ti területet saját költségünkből és erőnkből évelő növényekkel 
telepítettük. Köszönjük a lakosoknak, akik önként kérés nélkül 
segítettek a munkában, helyi vállalkozónak akitől növényt is 
kaptunk a meglévők mellé.

Aktívan részt vettem a meghirdetett szemétszedésben, ját-
szótér utómunkálataiban, fertőtlenítésben, civil szerveződések, 
szervezetek segítségében.

Kapcsolatot tartottam a környezetemben, ismeretségi köröm-
ben. A lakosságot érintő igényeknek megfelelően javaslatot tet-
tem és döntéseimben előtérbe helyeztem. A lakossági jelzéseket, 
kérdéseket továbbítottam.

Köszönöm bizalmukat.
Tisztelettel:

 Nagy Anita

Tisztelt Választópolgár!
Már több mint húsz éve folyamatosan veszek részt a Képviselő 
Testület munkájában, de az eltelt esztendő összehasonlíthatatla-
nul más volt a megszokott, korábbi évekhez képest.

Mindannyiunk életét, munkáját, emberi, családi kapcsolata-
it alapjaiban változtatta meg az előző év elején minket is el-
érő világjárvány.

A tél végéig lehetőség volt a személyes találkozásokra a bi-
zottsági, testületi üléseken, mi képviselők végezhettük megszo-
kott munkánkat. Értékeltük a magunk mögött hagyott esztendő 
eredményeit, tapasztalatait, elkészítettük az előttünk álló évre a 
terveinket, a költségvetést. Ekkor még megtarthattuk közössé-
gi programjainkat is.

Tavasszal a járvány felfutásával, a szigorú járványvédelmi ren-
delkezések bevezetésével a képviselői munkát is másként kellett 
folytatni. Polgármesteri kézbe kerültek a döntések, de a döntések 
előtt polgármester úr ezután is kérte a képviselők véleményét 
minden jelentős kérdésben, az egyeztetések után döntött csak.

Nyáron, valamint az ősz első felében a járványhelyzet javu-
lásával újra végezhettük képviselői munkánkat a korábbiakhoz 
hasonló módon, részt vehettünk bizottsági, és képviselő testü-
leti üléseken a védekezési szabályok szigorú betartása mellett.

Az újból bevezetett szigorú védelmi intézkedések óta ismét 
csak telefonon, elektronikus úton tartjuk egymással a kapcso-
latot, ily módon veszünk részt a döntések előkészítésében, se-
gítjük a polgármester munkáját, és ily módon kapunk tájékoz-
tatást a meghozott döntésekről is. A képviselők, és mindenki 
más munkáját jelentősen megnehezítő körülmények ellenére is 
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folytatódtak a megkezdett beruházások, a pályázati előkészíté-
sek, benyújtások, sikerült a község működését biztosítani.

Egyéb tevékenységeim keretén belül évek óta részt veszek a 
községi, állami ünnepek

szervezésében, kulturális és egyéb rendezvények megvalósítá-
sában, de tavaly a tavaszi programjainkat sajnos törölni kellett.

Nyáron – szabad téri programként – augusztus 20-án meg-
tarthattuk a hagyományos Kupac-túrát közösen a Kulcsi Baráti 
Körrel és a Vizi-sport Szakosztállyal, azonban a szokásos köz-
ségi megemlékezésre nem volt lehetőség. 

A járvány miatt a legtöbb, évek óta nagyszámú résztvevővel 
megtartott őszi-téli közösségi rendezvényeinket – nagy sajná-
latunkra – ugyancsak törölni kellett.

Szűkebb körben – szabadtéri eseményen – azért megemlé-
kezhettünk október 23-án Nemzeti Ünnepünkről, valamint ok-
tóber 31-én a település Hőseiről és Áldozatairól, elhelyezhettük 
az emlékezés virágait.

A sok egyéb  kisebb munkáim közül csak párat említek:
A Bem utca újra járhatóvá tételéhez a sok megkeresésen, 

„lobbizáson” túl személyes munkával is hozzájárultam, szervez-
tem és tevékenyen vettem részt a katolikus kápolna kertjének 
kitisztításában, a település szépítése keretében sokakkal közö-
sen fákat ültettünk.

Bővebb tájékoztatásra szívesen állok rendelkezésre – egyelő-
re a személyes találkozás mellőzésével- telefonon, vagy elektro-
nikus úton is.

Remélem, hogy a mielőbbi járványhelyzet javulással újra él-
hetjük megszokott életünket mind a munkában, családjainkban, 
és a közösségi életünkben egyaránt!

Addig is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Oberrecht Tamás

Tisztelt Választóim!
A képviselői beszámoló elkészítése törvényi kötelezettség, 
de én képviselői munkámat az önkéntesség és a falunkért 
való elkötelezettség motiválja. Az ilyen kis települések életé-
ben a képviselők végzett munkája nyitott könyv. Régen volt 
már, hogy a képviselő testület – élén a Polgármesterrel és az 
Alpolgármesterrel – ilyen jól és egységesen tudjon együttmű-
ködni. A Kulcsi Polgármesteri Hivatal és a képviselők közötti 
együttműködés is jó. Egy irányba igyekszik mindenki. Ebben 
a koronavírussal terhelt elmúlt évben mindenki munkája 
nehéz volt. Nekünk képviselőknek is, és jó magamnak is – a 
veszélyeztetett koromnál fogva - igen nehéz volt úgy tenni 
a vállalt dolgunkat, hogy egészségesek maradjunk, és, hogy 
senkit se sodorjunk veszélybe. A közösségi rendezvényeink is 
elmaradtak, de a beruházásaink jó ütemben haladnak – kivétel 
talán az egészségházi beruházásunk. A csatorna beruházás 
egy kicsit csalódás, mivel az előre jelzett határidőket a kivite-
lező rendre nem teljesítette. Volt szerencsém a Polgármester 
urat helyettesíteni az ősz folyamán egy részleges átadási 
bejáráson. Ott az üzemeltető tette a legtöbb kifogást. Ezek a 
kifogások a fegyelmezetlen munkavégzés okozta apró hibák 

voltak (aknafedél hézagoló gyűrűk nem voltak kikenve, az 
aknák alja nem volt kitakarítva stb.). Bízom benne, hogy 2021 
első negyedévében már csatornán távozik majd a belterületi 
ingatlanok szennyvize. A játszótér és fitnesz park beruházás 
egy pihenő színnel is bővült képviselői és jó szándékú em-
berek összefogásával. A nyár folyamán az új rendezési terv 
kialakításában képviselőtársaimmal igyekeztünk a lakossági 
igényeket beépíteni a rendezési tervbe. És bizony sok dolgot 
nem tudtunk érvényesíteni, mert még az ideje nem jött el, vagy 
a törvényi környezet nem volt kedvező. Nehéz a tervezőkkel 
és a szakhatósági igényekkel és elvárásokkal összehangolni 
és eleget tenni úgy, hogy a lakósági igények is részben vagy 
egészében megjeleníthetők legyenek. Én és képviselő-társaim 
azon dolgozunk, hogy minél hamarabb elfogadásra kerüljön a 
rendezési terv. Ennek az elfogadása tulajdonképpen a várható 
beruházásaink miatt csúszott át 2021-es évre. Az elmúlt évben 
alapoztuk meg a 2021-es beruházásokat. Most jött el az az idő, 
amikor újabb nagyobb beruházást nem szabad vállalni, mert az 
már veszélyezteti a meglévő építkezéseink naprakész átlátását 
és biztonságos levezénylését és az új beruházások előkészítését 
és levezénylését. Az elmúlt ciklusból ránk maradt a háziorvosi 
probléma megoldása. Az alapvető egészségügyi ellátás hosszú 
távú megoldásáról döntöttünk (gépkocsi gond megoldása, há-
ziorvos bére és folyamatba van a lakásprobléma megoldása is), 
hogy nyugodt körülmények között folyjék a lakosság ellátása.

 A képviselő testületünk megtanult az internetes kapcsolaton 
keresztül tárgyalni és dönteni. Polgármester és az Alpolgármester 
koordinálásával hoztunk fontos döntéseket a település érdeké-
ben. Az elmúlt évet és annak gondjait a vírussal együtt a 2011-
ben bekövetkezett partfalcsúszás évéhez tudnám hasonlítani. Az 
is rendkívüli helyzet volt és az elmúlt év is, ahol a rendkívüli 
körülmények miatt is döntéseket kellet hozni. Segítettük a te-
lepülés rendkívüli helyzetének megoldásában a Polgármestert 
és a hivatal dolgozóit is. Minden civil szervezeti és magánem-
beri kezdeményezést támogattak a testület tagjai és a hivatal 
dolgozói. Ilyen akciók voltak: maszkok varrása, idősek segítése 
a kijárási tilalom alatt, lakó közösségi kezdeményezéssel vég-
zett szemét gyűjtés, lakó közösségi út javítás, önkéntes segítők 
Markovicsné Gizike koordinálásával: rászorulók segítése, kará-
csonyi ajándékozása és az őszi fa ültetés.

Tisztelet és köszönet azoknak, akik ebben a korona vírusos 
évben tettek azért, hogy a településünk utcái és közterületei szép 
virágosak, gondozottak legyenek, ezzel is példát mutattak a kör-
nyezetükben élőknek. Azok pedig akik szemeteltek, rontottak 
és mások jobbító munkáját tönkre tették – nézzenek magukba.

A saját munkámat nem emelem ki, hogy mi az amit én csi-
náltam, mert minden eredményt a közös összefogás eredmé-
nyének tartom. Az meg természetes, hogy a képviselő többet 
vállal és jó példával segíti a közösségi munkát.

Az új évre minden kulcsi lakosnak, üdülősnek, zárt kerti in-
gatlantulajdonosnak és tanyán lakóknak eredményekben, bol-
dogságban és egészségben gazdag esztendőt kívánok.

Tisztelettel: 
Posch János képviselő

Beszámoló a 2020-as évről
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Sok más mellett a hajóállomás fejlesztése és az illegális 
hulladék elszállítása is napirenden volt februárban.

A veszélyhelyzet idején a települések önkormányzatai nem tart-
hatnak nyílt testületi üléseket. Az önkormányzati munka azon-
ban ettől még folyamatosan zajlik, hiszen a rengeteg feladat és 
munka nem várathat magára. Kulcs településen a polgármester 
a képviselőtestülettel és a hivatali dolgozókkal szoros együtt-
működésben végzi a munkáját. A rendszeres egyeztetéseket és 
online megbeszéléseket követően a döntéseket a törvényi előírá-
soknak megfelelően a polgármester hozza meg. 

Februárban három alkalommal, összesen 19 napirendi pont-
ban szereplő előterjesztésekről született döntés. Természetesen az 
előterjesztések és a meghozott döntések, teljes terjedelmükben 
megtekinthetőek településünk honlapján: www.kulcs.eu

A következő napirendi pontokban született döntés:
– A „Kisfaludy SzK THC-M-1.1.2-2020-01047 – Hajóállomás 

fejlesztése” pályázati támogatás – Klíma szerelési munkála-
tok kivitelezői ajánlattételei

 – „Kisfaludy SzK THC-M-1.1.2-2020-01047 – Hajóállomás fej-
lesztése” pályázati támogatás – felújítási munkálatok kivite-
lezői ajánlattételei

 – A „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázati támogatás során 
az illegális hulladék elszállítása, összegyűjtése, kezelése fel-
adat ajánlattételei

 – A „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázati támogatás során 
projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása ajánlattételei

 – Vis maior támogatási igény (EBR 507363) - Kulcs, Hargita 
utcai földcsuszamlás helyreállítása – tervdokumentáció ké-
szítése  

 – Játszótér építés megvalósítása Kulcs településen – kivitele-
zési munkálatok 

 – Kulcs, Nefelejcs utca 32. szám alatti ingatlan értékesítése
 – TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00005 kódszámú, „Szilárd bio-

massza alapú fűtőmű és kapcsolódó hőrendszer létesítése 
Kulcson” című projektje keretében a távfűtő vezeték kivite-
li tervezése

 – Kulcs Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
felülvizsgálata

 – Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési ütem-
terve

 – Polgármester beszámolója a Képviselő-testület által a pol-
gármesterre átruházott, hatáskörébe tartozó szociális pénz-
beli és természetbeni ellátások megállapításáról

 – Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése fő ösz-
szegeinek meghatározása

 – TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infra-
struktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcso-
lódó „Projekt előkészítő tanulmány” elkészítése

 – TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infra-
struktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcso-
lódó „Projektmenedzsment szolgáltatás biztosítása”

 – Kulcs Község Településfejlesztési Koncepciója és Települ-
ésrendezési Eszközei teljes körű felülvizsgálata véleménye-
zési szakaszának lezárása

 – Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rende-
lete

 – Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a kör-
nyezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 17/2015. (VIII. 
27.)  Önkormányzati rendelete módosítása

– EBR 507829 azonosító szám alatti projekt - Idősek nappa-
li ellátását szolgáló intézmény kialakítása ingatlanszerzéssel 
Kulcs településen – eszközbeszerzés ajánlattételei

 – A „Kisfaludy SzK THC-M-1.1.2-2020-01047 – Hajóállomás 
fejlesztése” pályázati támogatás – eszközbeszerzés ajánlatté-
telei.

A polgármester döntött 
19 napirendi pontban határozott a településvezető 

A Belügyminisztérium telepü-
lési önkormányzatok számára 
az illegális hulladéklerakók 
felszámolásának támogatására 
pályázatot hirdetett meg 2020. 
év őszén. A pályázaton Kulcs 
Községi Önkormányzat sike-
resen szerepelt és pozitív elbí-
rálást  kapott szakmai anyaga. 
Az elnyert támogatási összeg: 
4.238.167 Ft. A megvalósítás 

keretében, 2021. február hó-
nap folyamán a VERTIKÁL 
Nonprofit Zrt. összegyűjtöt-
te és elszállította a település 
kül- és belterületén illegálisan 
elhelyezett hulladékokat. A tá-
mogatásból mintegy 260 m3 
hulladék került összegyűjtésre 
és elszállításra a lakosság beje-
lentései és az Önkormányzat 
által feltárt területeken.

Közrendetlenség 
„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 
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A környezetvédelem 
egyre nagyobb 
hangsúlyt kap 
manapság, talán pont 
ezért a mindennapi 
közbeszéd része lett. 

Fontos, hogy beszéljünk róla, 
és fontos az is, hogy cseleked-
jünk mielőbb. 

– Arra tanítom az unoká-
im, hogy próbáljunk minél ke-
vesebb szemetet termelni, ke-
vesebb áramot fogyasztani. Ha 

úgy adódik, autó helyett szíve-
sen közlekedek biciklivel, vagy 
gyalog, mert a testmozgás so-
sem árt. Ebben a tudatban élek 
és igyekszem az életemet úgy 
alakítani és a munkámat úgy 
végezni, hogy minél környezet-
tudatosabb legyek – mondta el 
a téma kapcsán Jobb Gyula pol-
gármester. Már több éve gyűjt-
jük egy magánkezdeményezés 
kapcsán az Egészségház előt-
ti szív alakú gyűjtőben a mű-
anyag kupakokat, amellyel 

mindig valamely nemes célt 
szoktunk támogatni. A napok-
ban fejeződött be a települé-
sen az illegális szemét lerakók 
felszámolása és a Krónika ha-
sábjain is rendszeresen meg-
jelenő Közrendetlenség cí-
met viselő rovat és az abban 
szereplő helyi történetek be-
mutatásának is a környezet-
védelem a célja – csak, hogy 
néhány konkrét megmozdu-
lásunkat említsek. Ezért is tá-
mogattam magam és a képvi-

selőtestület többi tagja is a sze-
lektív hulladékgyűjtés lakossá-
gi megszervezését és a használt 
sütőolaj közösségi gyűjtését is. 
Mindkét kezdeményezés mellé 
állt az önkormányzat képviselő 
testülete, ezért kérem önöket is 
erre – mondta el Jobb Gyula a 
téma kapcsán. 

Fekete György alpolgármes-
tertől kértünk tájékoztatást a 
két új kezdeményezésről.

– Lakossági igényt elégí-
tünk azzal, hogy fokozato-

Környezetvédelmi projektek 
A kupakgyűjtés után, lakossági szelektív hulladékgyűjtő edényzet, használt sütőolaj gyűjtés 

A Nap Háza és 
Hold Udvara immár 
önkormányzati tulajdonú 
ingatlanként ezentúl 
több céllal fog működni 
a település érdekében.

Az épületet két civil szervezet 
birtokolta fele-fele arányban, a 
Carpe Diem Alapítvány és az 
Esőemberek Szüleinek Duna-
újvárosi Egyesülete. Azonban a 
Carpe Diem Alapítvány a sa-
ját tulajdonát képező ingatlan 
részének felét a településnek 
adományozta, a másik felét pe-
dig az önkormányzat vásárol-
hatta meg tőlük. Majd később 
az egyesülettel is sikerült meg-
egyezni a tulajdonrészük meg-
vásárlásában, így mára már az 
önkormányzat a kizárólagos tu-
lajdonosa az ingatlannak. 

Jobb Gyula polgármester 
úgy nyilatkozott, hogy az alapít-

vány bőkezű adománya hatal-
mas, eleddig példa nélküli pat-
riotizmusról tanúskodik. Mert 
a Nap Háza-Hold Udvara nevű 
ingatlan önkormányzati hasz-
nálatba vétele óriási segítség 
és lehetőség Kulcsnak.

– Most is, itt is köszönjük az 
adományt és a lehetőségeket. A 
település szívében elhelyezkedő 
ingatlant több funkcióban fog-
juk terveink alapján használni. 
Településünk lakosainak szá-
ma polgármesterként büszke-
séggel tölt el, hiszen minden-
féleképp egy pozitív bizonyít-
vány rólunk az, hogy ennyien 
választják szeretett falunkat ott-
honuknak. Ugyanakkor ez hi-
vatalos szempontból többletfel-
adatokkal is jár a településveze-
tése szempontjából, számtalan 
kötelező elvárásnak kell meg-
felelnie egy háromezer lakos-
nál is többen lakott település-

nek mint a háromezernél ke-
vesebb lakosúaknak. Ilyen fel-
adat egyebek mellett az idősek 
nappali ellátása, azonban ennek 
sokáig sehogy sem láttuk a le-
hetőségét. Ezzel a remek adott-
ságú épülettel azonban már ele-
get tudunk tenni a kötelezett-
ségeinknek. Az időseket érintő 
funkció mellett az ingatlant ren-
dezvények lebonyolításához, 
közösségi térként, civilszerve-
zetek számára befogadó bázis-
ként is tudjuk majd terveink 
szerint hasznosítani – mondta 
el a polgármester Jobb Gyula, 
majd hozzá tette: Az ingatlannal 
kapcsolatos feladatokkal Deák 
Ibolya képviselő asszonyt bíz-
tam meg.

Deák Ibolyát is megkérdez-
tük, mint a feladatért felelős 
képviselőt.

– Alapvetően a kötelező, idő-
sek számára előírt nappali el-

látás megvalósításának meg-
szervezését kaptam feladatul. 
A hivatalos szociális szakmai 
alapvetések szerint a nappa-
li ellátást nyújtó intézmény le-
hetőséget biztosít a napközbeni 
tartózkodásra, társas kapcsola-
tokra, valamint az alapvető higi-
éniai szükségletek kialakításá-
ra. Segítséget nyújt a szociális 
ügyek intézésben, az egészség-
ügyi alapellátás megszervezésé-
ben. Továbbá segítséget nyújt a 
mentális és életviteli nehézsé-
gekkel küzdő ellátottak problé-
máinak megoldásában.

Az adonyi székhellyel mű-
ködő intézmény, az Adonyi 
Szociális Központ. Ide tartoz-
nak a kulcsiak is,  a korona-
vírus-fertőzések előtti időszak-
ban mindössze egyetlen fő vette 
igénybe a szolgáltatást és  vállal-
va az utaztatást. Ezért is gondol-
tunk helyi megvalósításra. Az 
adonyi intézmény tapasztalatai 
alapján az igénybe vevők 80%-
a friss nyugdíjas, akik igénylik 
a családon kívüli társas kapcso-
latokat. Adonyba 32 fővel van 
megállapodásuk és a családse-
gítő szolgálattal napi kapcsolat-
ban állnak, Segítséget kérnek és 
kapnak különféle nyugdíja-

A Nap Háza–Hold 
Udvara új élete
Kizárólagos önkormányzati tulajdonba került a neves épület 
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zással kapcsolatos nyomtatvá-
nyok beszerzésében, ügyintézés 
segítésében. Háziorvosokkal, 
asszisztensekkel is folyamatos 
a kapcsolattartás, valamint az 
oktatási-, és nevelési intézmé-
nyek tanulói felkérésre szívesen 
adnak műsort az idős embe-
reknek. Az adonyiak kirándu-
lásokat és színházlátogatásokat 
is szerveznek. A nyugdíjkorha-
tárt el nem érő, fiatal nyugdíja-
sokra is erőteljesen fókuszálnak.

– Ez alapján Kulcs tekinteté-
ben a nappali ellátásnak a terve-
zett helyszíne: a Nap Háza föld-

szintjének egy része, annál is in-
kább mert mind a kültéri mind 
pedig a beltéri helyszínek ideá-
lisak a terveink megvalósításra.

– Jelenleg azonban még kér-
déses, hogy mikor indulunk. 
Ugyanis két fontos tényező a 
Covid-dal összefüggő korlá-
tozások, valamint a tárgyi és 
személyi feltételek biztosítása 
akadályoztatásunk okai. Bár ez 
utóbbi megoldásán dolgozunk. 
Az a célunk, hogy mire felol-
dásra kerülnek a korlátozások, 
szeretnénk végezni az előkészü-
letekkel. Jelenleg az igényfelmé-

rés előtti stádiumánál tartunk. 
Mielőbb szeretnénk összeállíta-
ni egy olyan kérdőíves és tájé-
koztatós nyomtatványt, amely 
alapján az érdeklődők jelent-
kezhetnek és meghatározhat-
juk, hány fővel szeretnénk, il-
letve tudunk indítani.

Az előttünk álló legfonto-
sabb feladat az Igényfelmérés. 
A kulcsi nappali ellátás majd az 
adonyi szociális intézmény te-
lephelyeként működik, a szol-
gáltatási igénylők létszámával 
bővül majd az állami normatí-
va száma is. Ezt követően ter-

vezzük majd a szakmai prog-
ram összeállítást és az érdeklő-
dőkkel a megállapodások meg-
kötését.

Minőségi időtöltést szeret-
nénk nyújtani a résztvevők-
nek, anyagi és személyi lehe-
tőségeinket figyelembevéve. 
Tisztálkodási, tisztítási lehető-
ség biztosítunk majd, amely 
megoldás lehet például egy el-
romlott mosógép problémá-
jának gyors megoldására is. 
Felügyeletet biztosítunk, ami 
nagy szolgálat lehet akkor, ha 
például a gondozást végző csa-
ládtagnak hivatalos elintézniva-
lója van. Igény esetén lehetősé-
get biztosítunk majd ebéd el-
fogyasztására, azonban ez az 
egyetlen szolgáltatás, aminek 
díja lesz majd. 

Az igényfelmérés előtt a két 
legfontosabb tisztázandó felté-
telt tehát, hogy a szolgáltatás díj-
mentes, de megállapodást kell 
kötni az igénybe vevőnek az el-
látásról. 

A legszélesebb körben sze-
retnénk a lakosságot tájékoz-
tatni, és az igényeikről tájéko-
zódni, amelyet minden hiva-
talos fórumon és az érintettek 
számára levélben is megte-
szünk majd.

san megkezdjük településün-
kön a szelektívhulladékgyűjtés 
során használt zsákok kivál-
tását. Hamarosan azon ked-
ves lakosaink és természete-
sen az ingatlantulajdonosok is, 
akik érvényes hulladékszállí-
tási szerződéssel rendelkeznek 
egy tájékoztató matricával ellá-
tott, 120 literes, kerekes gyűjtő-
edényt kapnak díjmentes hasz-
nálatra. Ebből az első 430 da-
rabot február végéig tudta le-
szállítani a Dunanett Kft., de 
az időjárás miatt késtek a szál-
lítással. Mindezekkel együtt 
az edényzet kiosztását terve-
zetten március végén kezdjük 
meg, amelyről minden érintet-
tet tájékoztatunk majd a Kulcsi 

Krónikával eljuttatott írásos 
anyagban is. Terveink szerint el-
ső körben a családi házas öveze-
tek kerülnek sorra, de a gyűjtő-
edények kiosztásáról minden, a 
szolgáltató listáján szereplő in-
gatlantulajdonost levélben érte-
sítünk majd, továbbá valameny-
nyi hírcsatornánkon is folyama-
tosan informáljuk a lakosságot. 
Az ehhez szükséges, valameny-
nyi tájékoztató: a kukák kiosz-
tásáról, a gyűjtésről, az ürítésről 
és az adatvédelemről, valamint a 
szükséges nyomtatványok meg-
találhatóak Kulcs település hon-
lapján is. (www.kulcs.eu)

További jó hír, hogy Nagy 
Anita önkormányzati képvi-
selő szervezésében szerződést 

kötöttünk a Money Trade Kft.-
vel a lakossági használt sütő-
olaj és zsiradék begyűjtésé-
re. Minden begyűjtött kilo-
gramm használt sütőolaj és 
sütőzsiradék után bruttó 100 
forintot kap településünk, az 
ebből befolyt összeget a kör-
nyezetvédelemmel, hulladék-
kezeléssel, és településszé-
pítéssel kapcsolatos célok-
ra szeretnénk majd fordítani. 
Mindemellett rendkívül fon-
tos, hogy így nemcsak a csa-
tornarendszert kíméljük meg 
egy esetleges dugulástól, de a 
biodízel gyártásához is érté-
kes nyersanyaggal szolgálunk. 
A használt sütőolajat valami-
lyen zárható edényben, példá-

ul üres ásványvizes palackban 
vagy befőttesüvegben lehet a 
gyűjtőhelyen a hordóba he-
lyezni.

Jelenleg két gyűjtőpon-
ton találhatóak gyűjtő hor-
dók, a Polgármesteri Hivatal 
és a Faluház és a Posta épüle-
te között, illetve a szolgáltató-
háznál található (a horgászbolt 
és gyógyszertár szomszédságá-
ban – a szerk.) szelektív hul-
ladék sziget mellett. 

A terveink között szerepel 
a Sőtér sétány és Kossuth ut-
ca sarkán egy szelektív sziget és 
egy harmadik lakossági hasz-
nált sütőolaj gyűjtő pont kiala-
kítása is – tudtuk meg Fekete 
György alpolgármestertől.

Önkormányzati tulajdonba került a Nap Háza-Hold Udvara
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Interjú Nagy Sándor 
projektvezető-
helyettessel.

A szennyvízhálózat építése je-
lentős beruházás, a lakosság 
már nagyon várja a befejezé-
sét. Sokan csak az építkezé-
sekből adódó kényelmetlen-
ségek miatt, de a legtöbben 
azért, mert végre megnyugta-
tóan megoldódik számukra a 
szennyvíz elszállítása.

A szennyvízcsatorna-háló-
zat eddigi projektvezetője Bíró 
Kornél volt. Eddig ő vezényel-
te és irányította a projekteket a 
kivitelező részéről, a csatorná-
val kapcsolatos lakossági fóru-
mok állandó résztvevője azon-
ban a közelmúltban leköszönt. 
Ahogy arról már említést tet-
tünk a Krónika előző számá-
ban is Bíró Kornél feladatait 
nemrégiben Nagy Sándor vette 
át, hivatalos titulusát tekintve 
projektvezető-helyettesként. 
Az elmúlt időszakban jelentős 
előrelépés történt a projekttel 
kapcsolatban, ezért megkértük 
Nagy Sándort, hogy tájékoztas-
sa olvasóinkat a projekt alaku-
lásával kapcsolatban. 

A szakember a beszélgeté-
sünk során kifejtette: a kivite-
lezési beruházást mindig szak-
mai alapon kell és lehet vizsgál-
ni, hiszen minden részletesen 
le van írva, és szigorú szabá-
lyokkal van behatárolva.

– Milyen stádiumban van 
most a csatornahálózat kiépí-
tése, mikor lehet majd haszná-
latba venni?

– Az elkészült projekt so-
rán a Kulcson és Rácalmáson 
keletkező szennyvizeket 
a hálózatból egy-egy új – 
Rácalmáson az elavult szenny-
víztelepet kiváltó – átemelő, 
két szintén új kiépítésű táv-

vezetéken keresztül juttatja el 
a Hankook körforgójánál lé-
vő átadási pontra, majd on-
nan a Dunaújvárosban épült 
új hálózaton keresztül a há-
rom településről összegyűlt 
szennyvízek a Százlábú híd-
nál működő AD jelű műtárgy-
ba jutnak, ahonnan a meglévő 
Szent István utcai – a DVCSH 

kezelésében lévő – átemelőbe 
kerülnek. A rendszer műkö-
désének eddig az volt az aka-
dálya, hogy nem volt kiépített 
villamos energiaellátás az át-
adási ponton, ahol a bejövő 
szennyvizek mennyiségméré-
se történik. 2021. február 11-
én megtörtént az áramellátás 
fizikai kiépítése, így várhatóan 
nyolc napon belül bekapcso-
lásra kerül a műtárgy majd az 
áramhálózatba. Ezt követően a 
szerződésünk alapján 30 nap 
áll rendelkezésünkre az irányí-

tástechnikai és gépészeti rend-
szerek ellenőrzésére, majd el-
kezdődik az átadás-átvételi el-
járás 28 napos folyamata.

Ami a lakossági szempont-
ból lényeges, hogy az elkö-
vetkező közel két hónapban 
a kivitelező az önkormányza-
tok képviselőivel az érintett 
területeket megtekintik és a 

szükséges javításokat felmé-
rik, hogy az ezekkel kapcsola-
tos munkák is elkészüljenek. 
Az elektromos energiaellátás 
hiányával összefüggő kivite-
lezési munkák még nem ké-
szültek el, így ezek is ebben 
az időszakban fognak megva-
lósulni. Szeretnénk egy hibát-
lan, jól működő rendszert el-
készíteni és átadni, hogy min-
denki számára elégedettség-
gel fejeződhessen be ez a 
csatornaépítési kivitelezési 
projekt.

– Igazak-e azok a hírek mi-
szerint azért van szükség a há-
lózat átmosására, mert többen 
már a rendszerbe engedték a 
szennyvizet?

– Hallottam ilyesmiről, de 
a hozzám eljutó információk 
nem voltak egyértelműen eg-
zaktok. Mi mindenképpen egy 
jó minőségű munkát kívánunk 
átadni. Átvizsgáljuk és ha szük-
séges átmosatjuk az általunk 
kivitelezett rendszert az átadás 
előtt – ez rutin eljárás. Kulcson 
február 19-én, 20-án és 21-én 
mostuk a rendszert, amelynek 
során egy tartályos kocsi vizet 
fecskendezett be az aknákba, 
valamint ki is emelte ugyanazt 
a tiszta vizet. Végezetül a vizet 
a csapadékcsatorna rendszerbe 
engedtük bele.

– Mikor jöhet el mindezek 
után a csatornára váró több 
ezer ember számára- Kulcson 
mintegy ezerötszáz bekötést je-
lent- az az időszak, amikor vég-
re már nem kell a szippantó au-
tót várni? 

– Ez április közepére vár-
ható a mi részünkről. A lakók 
szemszögéből akkor, amikor a 
szennyvízhálózat üzemeltetője 
megkapja az üzemeltetési en-
gedélyt az új hálózatra, és jelzi 
hogy megkezdődhetnek a rá-
kötések. 

– Az ön véleménye szerint ez 
az időpont tartható-e?

– Igen, hiszen eddig szól a 
szerződésünk is.

– Nem fogja negatívan be-
folyásolni a projekt befejezésé-
nek időpontját, hogy a projekt-
ben három különböző szolgálta-
tó érintett: a Dunaújvárosi Víz-
Csatorna-Hő szolgáltató Kft, a 
DRV Zrt. és a Mező földvíz Kft.?

– Véleményem szerint ez nem 
befolyásolja a projekt teljesítésé-
nek végső időpontját. 

Minden, ami csatorna 
Már átmosták a csatornahálózatot, áprilisban kezdődhetnek a rákötések 

Már nagyon várják a rákötést a kulcsiak
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A KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 számú Dunaújvárosi 

Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna 

Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt keretében Kulcs 

település szennyvízelvezető hálózatának kiépítése 2018 

évben megkezdődött. A település szennyvíz gyűjtő háló-

zatának és bekötővezetékeinek műszaki átadás-átvétele 

és üzembe helyezésének ideje 2020 évben várható. 

Kulcs település szennyvízelvezető hálózatának üze-

meltetésével a projekt műszaki átadás-átvételét követő-

en Kulcs Község Önkormányzata az ivóvíz-szolgáltatást 

végző DRV Zrt.-t (továbbiakban: Szolgáltató) bízza meg.

A településen a szennyvíz gerinchálózat kiépítésével 

egyidejűleg kiépítésre kerülnek az ingatlanokra benyúló 

szennyvíz-bekötővezetékek is. Az ingatlanok házi szenny-

vízhálózatát a szennyvíz bekötővezetékekkel csak külön 

értesítést követően a próbaüzem ideje alatt, illetve az 

üzembe helyezés után lehetséges összekötni/rákötni.

Lakossági felhasználók szennyvíz bekötés átvéte-

lének ügyintézése:

A szennyvíz bekötéseket előzetes időpont egyeztetést 

követően, szakfelügyelet nyújtása mellett a Szolgáltató 

veszi át az ingatlantulajdonosoktól. A lakossági felhasz-

nálónak nem szükséges a bekötésre vonatkozó tervdo-

kumentációt benyújtania a Szolgáltatónak, mivel ezeket 

a kiviteli tervek tartalmazzák. 

A lakossági felhasználóknak a szennyvíz bekötésük 

üzembe helyezéséhez és a Szolgáltató által történő 

átvételéhez az Önkormányzatnál beszerezhető 

– „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére” 

formanyomtatvány, és a 

– szakfelügyeleti díj befizetéséhez a készpénz átuta-

lási megbízás (sárga csekk) vagy az átutalás visszaiga-

zolása szükséges. A felhasználó az Önkormányzatnak 

leadja a kitöltött formanyomtatványt, melyet Kulcs 

Község Önkormányzata jóváhagyásként aláírt, valamint 

a csatorna bekötés szakfelügyeleti díjának befizetésé-

ről szóló készpénz átutalási megbízás (sárga csekk) 

másolatát vagy az átutalás visszaigazolását. A kitöltött 

nyomtatványokat és a csekket vagy az átutalás visz-

szaigazolását az Önkormányzat továbbítja a DRV Zrt. 

felé. Ezt követően a szakfelügyelet lebonyolításának 

időpont egyeztetése céljából a felhasználót a Velencei 

Üzemvezetőségünk munkatársa telefonon fogja keresni.

A felhasználó a fenti megrendeléssel párhuzamosan 

megépítheti/megépíttetheti a házi szennyvízvezetéket a 

bekötővezetékig, azaz a megépült tisztítóidomig, vagy 

annak hiányában a tisztítóidommal (vagy felhasználói 

ellenőrző aknával) bezárólag. A házi szennyvízhálózat 

műszaki kialakítását a bekötés átvételekor a Szolgáltató 

ellenőrizi. Ehhez nyitott munkaárok és a csővégek szaba-

don hagyása szükséges. 

A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése 
az ingatlan tulajdonos feladata. A házi szennyvízhálózat-
nak vízzárónak kell lenni. A vezeték 90 °-os vagy kisebb 
szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát 
célszerű elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága 
érdekében. Függőleges irány törés esetén 2x45 °-os 
iránytörés megengedett, a 90 °-os buktatást el kell ke-
rülni. Amennyiben a házi vezetékhálózatot nem KG-PVC, 
KGEM anyagból készül el, a DRV Zrt. szakemberének 
jelenlétében víztartási próbát szükséges elvégeztetnie.

A megépült házi szennyvízvezeték és az utcai törzs-

hálózattal együtt létesült bekötővezeték összekötése, 

azaz a közcsatornára történő rákötés csak a DRV Zrt. 

szakfelügyelete mellett történhet meg. 

A szolgáltató a tulajdonos jelenlétében leolvassa 

a vízmérő állását és ezt követően vehető igénybe a 

szolgáltatás. 

Ismételten felhívjuk a lakosság és vállalkozások 

figyelmét, hogy a szennyvízelvezető hálózatra történő 

rákötésre kizárólag a meghirdetett próbaüzem kezde-

tét követően van lehetőség.

Nem lakossági felhasználók szennyvíz bekötés 

átvételének ügyintézése:

A nem lakossági felhasználók szennyvíz bekötése 

tervköteles. A műszaki előírások alapján szaktervezői jo-

gosultsággal rendelkező mérnökkel tervet kell készíttetni 

a bekötés megvalósításához.

A víziközmű-hálózatba történő bekötést Igény-

bejelentéssel kell a szolgáltatónál kezdeményezni, melyre 

válaszul a Szolgáltató írásban tájékoztatja a bejelentőt arról, 

hogy a szennyvíz bekötés engedélyezéséhez milyen további 

feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie. 

A nem lakossági felhasználónak a szennyvíz bekö-

tővezetéket megépíteni és üzembe helyezni a szenny-

vízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések 

építészeti és gépészeti általános tervének benyújtása és 

jóváhagyása után lehetséges. 

Közszolgáltatási szerződés:

A Szolgáltató a felhasználókkal a szennyvíz bekötés 

átvételét követően közszolgáltatási szerződést köt.

Díjfizetési kötelezettség:

Szolgáltatási díjat a szennyvízcsatorna igénybe-

vételéért a próbaüzem ideje alatt nem kell fizetni! A 

próbaüzem letelte után a szolgáltatás díjköteles.

A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos számlát DRV 

Zrt. csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal által határozatban elfogadott díj megléte esetén 

bocsát ki. A DRV Zrt. a csatorna-szolgáltatási díjak en-

gedélyezési kérelmét a műszaki-átadás átvételi eljárás 

és üzembe helyezést követően terjesztheti fel a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. 

– A projekt átadása után mi 
lesz az esetlegesen felmerülő hi-
bákkal?

– Természetesen garanci-
át vállaltunk, három évet. De 
egy év elteltével mindenképp, 
egy úgynevezett garanciális be-
járást tartunk majd. Akkor az 
addig felszínre került lehetsé-
ges problémákat keressük meg, 
mérjük fel és javítjuk ki, akár 
az útburkolatot, vagy a nyom-
vonal süllyedését is. 

Csatornáról 
a polgármester 

Településünk polgármesterét, 
Jobb Gyulát is megkérdeztük 
a csatorna beruházás közelgő 
finisével kapcsolatban.

– Végre konkrét és egyér-
telmű időpontokat kaptunk, 
amelynek természetesen na-
gyon örülök. A DRV-vel (Du-
nán túli Regionális Vízmű Zrt. 
– a szerk.) egyeztettem, amely 
alapján a rákötéseket a kivite-
lező tájékoztatójában is említett 
átadás-átvételi eljárás időtarta-
ma alatt, a 28 napos folyamat 
során fogják elkezdeni. Ezt még 
pontosítani fogjuk és többször 
kommunikáljuk a lakosság fe-
lé, hogy minden érintettnek le-
gyen lehetősége informálódni. 
A DRV Zrt.-vel kötött megálla-
podásunk, amely alapján a be-
kötéseket átveszik ugyan már 
lejárt, azonban ígéretük sze-
rint hamarosan küldik a meg-
hosszabbításról a módosítást. 
A meghosszabbítás az egyez-
tetéseink alapján júniusig fog 
tartani.

Azonban nagyon fontos, 
hogy az intézmények, az üz-
letek, a vállalkozások csatorna 
bekötéseit kötelezően meg kell 
terveztetni. Mert a nem lakos-
sági felhasználóknak csak így, 
a terv alapján lehet rákötni a 
csatornahálózatra. A tervező 
Gergő Edmund, akit a követke-
ző elérhetőségen lehet megke-
resni: 06 (20) 505-2622 – mon-
da el a polgármester.

Tájékoztató DRV Zrt-től: 
Kulcs szennyvízelvezető hálózatának és az 

ingatlanok szennyvízbekötésének kiépítéséről, 
üzembe helyezéséről – üzemeltetésbe vételéről 
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Az elmúlt hónapokban 
számos sikeres 
pályázatról adtunk hírt 
kedves olvasóinknak 
a Kulcsi Krónika 
hasábjain és a hivatalos 
online platformokon is. 

Kulcs Községi Önkormányzat 
képviselőtestülete – bár a 
pandémia miatt nem tarthat 
testületi üléseket – a háttér-
ben szorgosan dolgozik a 
polgármesteri hivatal dolgo-
zóival karöltve a tavaly elnyert 
pályázatok megvalósítása, 
valamint további pályázati 
forrássok elnyerésének érde-
kében. Mivel fontos a lakosság 
tájékoztatása, ezért a pályázati 
célok megvalósulásáról be-
szélgettünk Jobb Gyulával, a 
polgármesterrel.

– Az új bölcsődénk megépí-
tésére az eredetileg tervezettel 
ellentétben az óvoda melletti 
területen fog sor kerülni, je-
lenleg folyik a szükséges terü-
let megvásárlása a Pálhalmai 
Agrospeciál Kft-től, emellett 
párhuzamosan készülnek az 
új épület engedélyezési és ki-
vitelezési tervei. Amint a ter-
vek elkészülnek, sor kerülhet 
közbeszerzési eljárás kereté-
ben a kivitelező kiválasztásá-
ra, ez előreláthatólag április 
körül fog megtörténni. Ezzel 
párhuzamosan az óvodai tető-
szerkezet felújítására már kivá-
lasztottuk a kivitelezőt, amint 
a jó idő beköszönt, kezdetét 
veheti a munka. A kivitelezés 
még a nyár folyamán be is fe-
jeződik majd.  

Az elnyert illegális hulladék 
felszámolását támogató pályá-
zat segítségével február 28-ig 

a Kulcson feltárt illegális hul-
ladék lerakók felszámolása és 
elszállítása már megtörtént. A 
munka már e tekintetben be-
fejeződött. Köszönjük a jelzé-
seket az illegálisan lerakott sze-
métről a lakosságnak. Annak 
érdekében, hogy a megszün-
tetett lerakó helyekre ne tör-
ténjen a továbbiakban ismét 
hulladék elhelyezés, már be 
is nyújtottuk a következő, il-
legális hulladék lerakó helyek 
megfigyelését célzó kamera-
rendszer kiépítésére a pályá-
zatunkat, reméljük, hogy az is 

sikeres lesz, és újra támogatást 
nyerhetünk el. A pályázat ke-
retében nyolc kamerát szeret-
nénk a veszélyeztetett helyek-
re felszerelni. 

Sajnos a Hargita utcai föld-
csuszamlásra benyújtott pályá-
zatunk még elbírálás alatt van 
a Belügyminisztériumban, így 
ebben az ügyben egyelőre csak 
előkészületi munkákat tudunk 
végezni a döntésig- mondta el 
a polgármester, majd tovább 
folytatta. 

– A tavalyi évben 220 mil-
lió forint összértékű közleke-
dés-fejlesztés céljára elnyert 

pályázatunkban jelenleg a 
tervezési munka zajlik. A pá-
lyázat keretében szeretnénk a 
Rákóczi utcában a templomtól 
az óvodáig terjedő szakaszon 
a járdát kiépíteni. Valamint a 
Tamási Áron, az Arany János, a 
Muskátli, az Erősítő, a Faiskola, 
a Göböljárás utca, és a Sőtér 
sétány tönkrement részeit fel-
újítani, és a kulcsi Hatok te-
rét megújítani. Jelenleg a terve-
zés költségvetési adatait várjuk, 
hogy megtudjuk az elnyert tá-
mogatásból valamennyi útsza-
kaszra elegendő lesz-e a fede-

zet. Amint megkapjuk a ter-
veket, közbeszerzési eljárás ke-
retében kerül sor a kivitelező 
kiválasztására. A kivitelezés-
nek 2021. december 31. nap-
jával meg is kell valósulnia. 

A közműfejlesztésre elnyert 
60 millió Ft összegű támoga-
tásból a Virághegyi, a 

Radicsa, a Kőbányai, a 
Fenyő, a Cinke, a Csalogány, 
a Rigó és a Kiskert utcák ví-
zi közmű vezetékét terveztet-
jük jelenleg. Amint a tervező 
el készíti a költségvetést, köz-
beszerzési eljárás keretében itt 
is kiválasztjuk a kivitelezőt, és 

az elnyert támogatásból meg-
kezdjük az ivóvízgerincvezeték 
kiépítését. Természetesen egy-
előre csak annyi utcában törté-
nik meg a fejlesztés, amennyi-
re a támogatás fedezetet nyújt, 
de a tervek már a jövőre nézve 
elkészülnek, és bármikor elő-
vehetők, ha további támogatás-
ban részesülünk.

Játszótér fejlesztésre is nyer-
tünk az elmúlt évben 49 millió 
forintot. Ez a pályázat van je-
lenleg a legjobban előkészített 
fázisban, itt ugyanis már meg-
történt a tervezés, és a kivite-
lező kiválasztása is. A munka 
tavasszal kezdődik, és szept-
emberre meg is valósul há-
rom játszótér: a Sportpályán 
gördeszkapálya és teqball pá-
lya készül a fiatalok részére, 
a Spanyol lakóparkban és a 
Deák Ferenc utca – Bem ut-
ca sarkán pedig a kicsik ré-
szére épül egy-egy játszótér. 
További jó hír, hogy pályáza-
tot nyertünk el az idősek nap-
pali ellátásának céljára is, 40 
millió forint összegben. Ebből 
már meg is vásároltuk az orvo-
si rendelő mellett lévő, úgyne-
vezett „Nap házát”– a még nem 
önkormányzati tulajdonrészt-, 
és folyamatban van az idősek 
ellátásához szükséges eszközök 
beszerzése is. 

Ebben az évben fog elké-
szülni a 6-os főút mellett a 
Sportpálya területén a buszfor-
duló létesítése. Jelenleg itt is a 
tervezési munkálatok folynak, 
amint a tervek és a költségve-
tés elkészül, közbeszerzési el-
járás keretében kerül sor a ki-
vitelező kiválasztására. Ezzel a 
beruházással összekötjük a te-
lepülés belterületi buszköz-

Településfejlesztési hírek  
első kézből
Kulcsi pályázati sikerekről, és az új beruházásokról tájékoztat a polgármester  

Pályázati forrásból újul meg a Hajóállomás
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A népi hagyományok 
szerint a farsang után 
el kell űzni a telet. A 
Kulcsi Százholdas 
Pagony Óvodában és 
Bölcsődében ápolják 
ezt a szokást. A korábbi 
évekhez hasonlóan 
idén is felelevenítették 
a kiszeégetés 
hagyományát a télűző 
népszokások közül.

Napjainkban sajnos egyre rit-
kábban találkozhatunk ezzel 
a tavaszváró népszokással, pe-
dig a babona szerint a kisze-
báb elégetése megszabadítja az 
embereket minden bajuktól és 
bánatuktól. Kulcson az oviban 
fontosnak tartják a pedagógu-
sok megismertetni a gyerme-
kekkel a hagyományokat. 

Rendné Pocsai Izabella, 
a Kulcsi Százholdas Pagony 
Óvoda és Bölcsőde intézmény 
vezetője szerint ez a téltemető 
szokás sokban hasonlít a moh-
ácsi busójáráshoz. 

–  Az óvoda apraja és nagyja 
zajkeltő eszközökkel, kereplő-
vel, csörgővel és dobbal felvér-
tezve télűző rigmusokat kán-
tálva vonult végig a falun feb-
ruár 22-én. Majd a végén tü-
zet gyújtva égették el a kiszét. 

A néphagyomány szerint a ki-
sze többnyire egy felöltöztetett 
szalmabáb figura, amely a tél, 
a böjt és a betegség megszemé-
lyesítője. Elégetésével annak 
idején a kellemetlen dolgokat 
igyekeztek távolra űzni ma-
guktól az emberek. Mi az évek 
során kicsit gyermekbarátibbá 
tettük ezt a népszokást. Emiatt 
az oviban nem egy bábot ége-
tünk el, korábban előfordult 
ugyanis, hogy a gyerekek mi-
vel képzeletükkel megszemé-
lyesítették azt, sírtak az ége-
tés során, annyira sajnálták. 
Így nálunk a kiszézés nap-
ján a legnagyobbak csoport-
ról csoportra járva összegyűj-
tik az egész óvodából a rossz 

dolgokat egy hatalmas zsákba. 
Minden ovis csoport belerak-
ja a zsákba, amitől szeretne 
megszabadulni: a betegséget, 
a rossz szokásokat, vagy ép-
pen a csúnya beszédet. Aztán 
ezzel a zsákkal indulunk útnak 
a faluba. Sokan már a kapuba 
kiállva várják a büszke mene-
tet, és integetnek a csöppségek-
nek. Az iskolába is betértünk, 
ahol a diákok is együtt zajong-
tak a gyerekekkel, hogy még 
sikeresebb legyen a tél elűzé-
se. Majd visszatérve az óvoda 
udvarára következett a télűző 
hagyomány fénypontja a tűz-
gyújtás, ahol a zsák benne min-
den rosszal elégett – mondta 
el az intézményvezető.

lekedését a 6-os főúton történő 
távolsági tömegközlekedéssel. 
Bízunk benne, hogy ez jelen-
tősen megkönnyíti a lakosság 
életét. A Hajóállomás és kör-
nyezete felújítására két pályá-
zati támogatást is elnyertünk 
2020-ban. Az ötmillió forint 
értékű támogatásból hűtő-fű-
tő klímákat szereltettünk fel, 
és kisebb építészeti felújítá-
sokat végzünk, továbbá né-
hány további eszközt vásá-
roltunk. A száz millió forint 
értékű támogatás felhaszná-
lásáról jelenleg még egyez-
tetünk, ott még nem szüle-
tett meg a Támogatói Okirat. 
Amint részleteket tudunk 
meg a felújítás pontos tar-
talmáról, tájékoztatni fogom 
erről a lakosságot- fejtette ki 
Jobb Gyula, majd így fejezte 
be tájékoztatóját.  

– Ezúton is szeretném meg-
köszönni dr. Neumann Helga 
jegyző asszonynak, a projekt-
menedzsmentnek, és a polgár-
mesteri hivatal dolgozóinak a 
pályázatok elkészítésében és 
megvalósításában végzett ál-
dozatos munkáját. Hiszen a pá-
lyázatok megvalósítása mellett, 
ők már a következő benyújtan-
dó tenderek elkészítésében is 
dolgoznak. Köszönöm a kép-
viselőtestület valamennyi tag-
jának, a pályázatok benyújtá-
sa idején tanúsított támogatá-
sukat, ötleteiket, és az együtt 
gondolkodást, amely nélkül 
nem lett volna az elmúlt évünk 
ilyen sikeres a pályázatok te-
rén. Végük szeretném kiemel-
ni, hogy a kulcsi lakosság tü-
relmét nagyra értékelem és 
nagy tisztelettel köszönöm és 
bár nem szeretnék vele visz-
szaélni, de továbbra is kérem. 
Mert a beruházások megvaló-
sítása során felmerülő esetleges 
kellemetlenségek bosszúságot 
okozhatnak, de hosszútávon 
cserébe a szebb, korszerűbb te-
lepülésünk záloga is – mondta 
el Jobb Gyula Kulcs település 
polgármestere.

Elűzték a telet az ovisok
A busójáráshoz hasonló népszokás a kiszeégetés 

Kisze égetés az ovi udvarán

A Százholdas Pagony apraja-nagyja

Az ovisok elűzték a telet
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  Polgármester 
 Jobb Gyula  06 (70) 639-0157

  Alpolgármester 
 Fekete György  06 (30) 584-5317

  Jegyző  
 Dr. Neumann Helga 06 (70) 639-0139

  Adóügy 
 Bartók Mária 06 (70) 639-0164 
 Nagy Eszter 06 (25) 440-400/4-es mellék

  Gazdálkodás  
 Doma Mónika 06 (70) 433-0314 
 Palóczi Tímea 06 (70) 639-0152 

  Igazgatás, népesség, gyámügy 
 Szlobodáné Tóth Gabriella 06 (70) 639-0135 
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 639-0166

  Anyakönyv 
 Palóczi Tímea             06 (70) 639-0152  
 Csicskovics Zsuzsanna 06 (70) 639-0166

  Munkaügy, titkárság 
 Nemesné Csepecz Katalin 06 (70) 639-0147

  Pénztár 
 Tímár Angéla 06 (70) 639-0148

  Könyvtár 
 Csiby Csenge 06 (25) 251-129

  Faluház 
 Király-Dienes Annamária 06 (70) 639-0168

  Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde  
 Intézményvezető: Rendné Pocsai Izabella 06 (70) 639-0162

  Bölcsőde szakmai vezető 
 Holl Tamásné 06 (70) 639-0241

  Fekete István Általános Iskola  
 Igazgató: Schinogl Ferenc  06 (25) 252-062

  Családgondozó 
 Szloboda Andrea 06 (70) 636-6311

  Védőnő 
 Danka Edit 06 (70) 639-0143 
 Radnó-Kovács Zita  06 (70) 433-2181

  Háziorvos 
 Dr. Fenyvesi Béla 06 (70) 639-0169

  Házi gondozás 
 Lőrincz Lászlóné  06 (70) 328-2439

  Gyermekorvos 
 Dr. Földi Ágnes  06 (20) 440-8088

  Fogorvos 
 Dr. Szappanos Mária 06 (25) 254-022

  Állatorvos 
 Dr. Szlávik Ferenc 06 (30) 951-0062

 Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület 
 Kovács Péter  06 (70) 433-1676

  Körzeti megbízott 
 Boda Tamás rendőr főtörzsőrmester  06 (70) 944-3149

 Település gondnok 
 Pulai Tibor  06 (70) 639-0161

 Adonyi Kormányablak 
 Ügyfélszolgálat  06 (25) 795-255

 Református lelkipásztor 
 Fodor István 06 (30) 223-3753

 Katolikus káplán 
 Győri Balázs István  06 (30) 299-0428

 Szennyvízszállítás 
 Hazai Kommunális Kft. 06 (70) 600-0620

 Hajóállomás 
 Juhász László 06 (70) 639-0160 
 Lukács János   06 (30) 931-9564

 Polgárőr Egyesület Kulcs 06 (30) 621-5342 

Fontos telefonszámok

A parlament 
által még nyáron 
elfogadott módosítás 
értelmében 2021. 
január elsejétől 
kezdődően 
országszerte tilos az 
avarégetés és a kerti 
zöldhulladék égetése. 
De a december 
elején megjelent 
kormányrendelet 
teljesen felülírta 
a már elfogadott 
szabályozást.

A döntéssel azt a rendelke-
zést törölték el, ami alapján 
az önkormányzatok rende-
letben szabályozhatják az 
avarégetést. Ennek célja az 
indoklás szerint a levegő 
minőségének javítása, és a 
lakosság egészségének vé-
delme. A levegő nem megfe-
lelő minősége miatt ugyanis 
uniós kötelezettségi eljárás 
indult Magyarország ellen.

A rendelkezésnek meg-
felelően Kulcs Községi 
Önkormányzat módosí-
totta a környezetvédelem-
ről és a köztisztaságról 
szóló 17/2015. (VIII. 27.) 
Önkormányzati rendeletét, 
és nem engedélyezte az avar-
égetést Kulcs település terü-
letén. 

2020. december 2-án 
megjelent a Kormány 
549/2020. (XII. 2.) kor-
mányrendelete a Magyar 
Közlönyben, ami teljesen 
felülírja a fél éve elfogadott 
módosítást és az azzal já-
ró országos tilalmat. A ren-
delet a koronavírus-járvány 
miatt bevezetett veszélyhely-

zet idején alkalmazandó, le-
vegőminőséggel összefüg-
gő szabályokról szól, tartal-
ma alapján a veszélyhelyzet 
megszűnéséig, (korábban 
február 8-ig) továbbra is a 
települési önkormányzatok 
hatáskörében marad „a ház-
tartási tevékenységgel oko-
zott légszennyezésre vonat-
kozó egyes sajátos, az avar 
és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályok rende-
lettel történő megállapítása”.

Tehát amíg a veszélyhely-
zet fennáll, addig tovább-
ra is az önkormányzatokra 
van bízva, hogy engedélye-
zik-e az avar- és zöldhulla-
dék-égetést, és ha igen, mi-
lyen feltételekkel. 

Kulcs Községi Önkor-
mányzat a téli időszakban ki-
várt, mivel úgy gondolta, hogy 
február 8. napjáig amúgy sem 
lesz szükség avarégetésre. 

– A veszélyhelyzet leg-
utóbb újabb 90 napra ki-
hirdetésre került, ezért Ön-
kormányzatunk úgy döntött, 
hogy visszaállítja az avarége-
tésre vonatkozó rendelkezé-
seket azzal a változtatással, 
hogy az avarégetést – a más 
településről érkező ingatlan-
tulajdonosok érdekeit is fi-
gyelembe véve –, hétfői és 
pénteki napokon 8-10 óra és 
16-20 óra között, szélcsendes 
időben engedélyezi.

Az erről szóló rende-
let elfogadásra került, tehát 
2021. február 26. napjától a 
rendelkezés visszavonásá-
ig ismét lehet avart égetni 
– tájékoztatta lapunkat dr. 
Neumann Helga Kulcs tele-
pülés jegyzője.

Zavar az avar 
Kulcson is
Ismét lehet égetni: hétfőn és pénteken 
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VP6-19.2.1.-63-2-17
Pályázó neve: Kulcs Községi 
Önkormányzat
Elnyert összeg: 9.999.989 Ft
Pályázat címe: Tematikus 
zöldfelületek és utcabútorok 
létesítésével a buszmegállók 
közösségi térré alakítása 
Kulcson

Projekt rövid összefoglalója: 
A megvalósítási helyszíneken a 
jelenleg meglévő zöldterületek 
és az ott található buszmeg-
állók az elmúlt évtizedek fo-
lyamán jelentősen leromlottak, 
elavulttá váltak. A célterülete-
ken a zöldfelület meglehetősen 
kopár, egyhangú benyomást 
kelt és a község további fej-
lesztései miatt –, mint például 
a felújításra kerülő gyalogjár-
da – szükségessé vált, hogy 
ezeket is rehabilitálják, ezáltal 
igazodjon az építészeti jellegű 

fejlesztésekhez a természeti 
környezet is. A buszmegállók 
felépítményei megújulnak, a 
környezethez jobban illeszke-
dő új szerkezetet kapnak, a régi 
padozatok cseréje és pótlása is 
megtörténik. A buszmegállók 
színvilágában is visszaköszön.  
A buszmegállókhoz tájékoz-
tatásra szolgáló hirdetőtáblák 
kerülnek kihelyezésre, melyre 
a lakosság és az önkormányzat 
az aktuális híreket, hirdetése-
ket kihelyezheti. A buszmeg-
állók mellé modern kialakítá-
sú hulladékgyűjtő edények, a 
III. és IV. helyszínen szelektív 
hulladékgyűjtésre alkalmas 
hulladékgyűjtők kerülnek 
elhelyezésre. Az építmények 
mellé napelemes térvilágító 
lámpatest kerül elhelyezés-
re acél oszlopra rögzítve. A 
lámpa monokristályos szolar 
panellel van szerelve, töltési 

ideje napi 6-7 óra, amivel 6-12 
óra üzemidőt tud biztosítani. 
A lámpatest mozgásérzékelő-
vel van ellátva, így ha nincs 
mozgás, a fényereje 30%-ra 
lecsökken, nappal automati-
kusan kikapcsol, alkonyatkor 
bekapcsol.

Megvalósítási helyszínek:
I. helyszín – „Telkesek közös-
ségi közlekedési várakozó he-
lye”: Kulcs, Rácalmási út 3542 
hrsz
II. helyszín: – „Idősek közös-
ségi közlekedési várakozó he-
lye": Kulcs, Kossuth L. utca 
62/1. sz., 3604 hrsz
III. helyszín: – „Fiatalok kö-
zösségi közlekedési várakozó 

helye”:   Kulcs, Rákóczi F. utca 
3558 hrsz
IV. helyszín: – „Dolgozók kö-
zösségi közlekedési várakozó 
helye”:   Kulcs, Rákóczi F. utca 
4118 hrsz
V. helyszín: – „Mária zarán-
dokút kulcsi pihenőhelye”:  
Kulcs, Arany János utca 4128 
hrsz

Alapító: Kulcs Községi Önkormányzat • Felelős szerkesztő: dr. Neumann Helga jegyző • Felelős kiadó: Kulcs Községi Önkormányzat
Szerkesztő: Török Tímea • Szerkesztőség: kulcsikronika@gmail.com • Készült 1500 példányban • ISSN 2060-6354
Lapzárta: a hónap utolsó péntekén. Megjelenés: december hónapot kivéve, minden hónap első péntekén. Rendezvény plakátot egy oldalban 
közlünk az önkormányzati rendezvények esetében. Féloldalban közlünk rendezvény plakátot önkormányzati támogatású rendezvények ese-
tében. Kulcsi székhelyű civil szervezetek rendezvényeiről készült plakátot negyed oldalban közlünk. Arculat és profil idegen, tartalmilag nem 
megfelelő anyagok közlése nem áll módunkban.

Minden ami kimaradt és az összes anyag teljes terjedelmében elolvasható a Kulcsi Krónika online változatában.

Kulcsi Krónika nyomtatott újság
  1/16 méret 1/8 méret 1/4 1/2 1/1  

Címoldal  10 000 Ft        
Bruttó Ft/hóHátsó oldal 6 000 Ft 8 000 Ft 12 000 Ft 18 000 Ft 25 000 Ft

Belső oldal  4 000 Ft 7 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 22 000 Ft
3 havi megjelenés esetén 10% kedvezmény, 6 havi megjelenés esetén 15% kedvezmény, 

1 éves megjelenés esetén 20% kedvezmény

https://www.kulcs.org/
Címlapi hír (max. 3000 karakter és 5 db kép) 10 000 Ft/hó (bruttó)
Apróhirdetés 4 000 Ft/hó (bruttó)

Amennyiben legalább 1/4 méretű Krónikai megjelenéssel kombinálva jelenik meg  
a .org-on, úgy 50% kedvezményt adunk az .org-os árból.

Médiaajánlat – Kulcsi Krónika és www.kulcs.org

„Gazdasági és lakossági szempontból is 
vonzó településkép kialakítása”
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A településünkön 
működő horgász cilvil 
szervezet két jó hírt is 
megosztott velünk az 
elmúlt időszakról. 

A Magyar Falu Program 
Falusi Civil Alap keretében 
civil közösségi tevékenységek 
és feltételeinek támogatása 
című pályázati kiírásra FCA-
KP-1-2020/3-000088 azonosí-
tószámon 2 millió forint tá-
mogatást nyertünk el, amely-
ből egy John Deere fűnyíró 
traktort vásároltunk. Továbbá 
a Nemzeti Együttműködési 
Alap Támogatási Program 
(2021) keretében is sikere-
sen pályáztunk, amelynek 
eredményeképpen 1,9 millió 
forintot nyertünk, műkö-

dési támogatásra és  további 
eszköz beszerzésre. Hálásan 
köszönjük a horgásztársak 
nevében is, Fekete György 
alpolgármesternek,a sikeres 
pályázatírást, részvételt és a 
hathatós segítséget – tájékoz-
tatta lapunkat a Kulcsi Horgász 
Egyesület kommunikációval 
megbízott tagja Méreiné Vali.

Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlék-
napja alkalmából a település vezetése csak szűk körben 
tart megemlékezést. A nyilvános ünnepséget biztonsági 
okokból, az operatív törzs ajánlását elfogadva Jobb Gyula 
polgármester úgy döntött, hogy a 2021. március 15-ei 
központi ünnepségeket lemondja.

Felhívás 
„A haza mindenek előtt” 

Pályáztak
Fűnyíró traktor a horgászoknak 


