
Tisztelt Kulcsiak! 

 

A 2021-es esztendő volt a második teljes év, amit képviselői és alpolgármesteri feladatok ellátásával 

tölthettem. Nem sokban különbözik ez az év sem a korábbitól. Ugyanazzal a lendülettel folytatta a 

testület a munkát, mint 2020-ban. Általánosságban elmondható, hogy a testület jól funkcionál, a tagok 

folyamatosan kapcsolatban vannak. Nem mindenben értünk természetesen egyet, de a testület tagjai 

képesek egymás véleményét elfogadni és tiszteletben tartani, konstruktív vitát folytatni (ezek 

leginkább a bizottsági ülésekre koncentrálódnak, amikor egy-egy témát alaposan körbejár a testület). 

2021-ben is több nagy volumenű beruházás, fejlesztés valósult meg vagy indult el településünkön, 

amely a testületre és a hivatalban dolgozó kollégákra is nagy nyomást helyezett. 

Korábbi projektek eredményeként átadásra került a kamerarendszer, megújult az óvoda tető. Elindult 

a Hajóállomás felújítása, elkezdődhetett közútfejlesztési projektünk első ütemeinek megvalósítása, 

átadásra került 3 új játszótér, sikerült megvásárolnunk a Nap házát, hogy beindíthassuk a Kulcsi 

Szociális Központot, megújul a Római katolikus temető, területet vásároltunk az Agrospeciál Kft.-től a 

leendő bölcsődének, a 6-os útig tartó járdának és új buszfordulónak, illetve 2050-ig tartó használati 

megállapodást írtunk alá a Császár-tanyára és környékére, jelképes összegért cserébe. Elindult a 

vízközmű beruházásunk, vis maior támogatást igényeltünk és kaptunk a Hargita utcára, újabb 

kamerákat tudtunk beszerezni az illegális hulladéklerakók megfigyelésére, melyeket ki is takaríttattunk 

(mintegy 260 m3 szemetet elvitetve). Aszfaltozásra további mintegy 60 millió Ft-ot nyertünk, ezzel 

megközelítőleg összesen 4000 méternyi megújult vagy új szilárd burkolatú utunk lesz. Új óvodai 

játékokra, orvosi eszközökre, rendezvényekre is fordíthattunk pályázati forrást, vehetünk a 

településkarbantartáson-, üzemeltetésen dolgozóknak 11 millió Ft értékben eszközöket, 

csapadékvízelvezetésre mintegy 135 millió Ft-ot költhetünk 2022-ben. 

Még felsorolni sem könnyű, mennyi futó projektünk van, amiért nagy köszönet illeti a hivatal, az 

intézményeink és az önkormányzat dolgozóit. Elmondható tehát, hogy 2020-után (cca 600 millió Ft), 

2021-ben is sikerült mintegy 500 millió Ft támogatást szerezni. 

Ami az én személyes feladataimat illeti, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben 

foglalt képviselői kötelezettségeimnek maradéktalanul eleget tettem, azaz részt vettem az összes 

bizottsági-, nyílt és zárt képviselő testületi ülésen, polgármester úr távollétében két alkalommal 

vezethettem is azt, illetve kapcsolatot tartottam a választópolgárokkal saját fórumaimon és 

személyesen is. 

Főbb feladataim a testületi munkában a pályázatfigyelés, a pályázati anyagok elő- és elkészítésében 

történő eseti részvétel, amely feladatokat a hosszútávú fenntarthatóság, a projektek és beruházások 

egymásra épülése és szinergiája mentén, a lakossági és civil igények lehető legszélesebb körének 

bevonásával igyekeztem ellátni. Az ellátandó feladatokat igyekeztem tematizálni és eszerint a tematika 

mentén összegezni az elvégzett munkát és eredményeket. 

Összefogtam és véleményeztettem a képviselőtársakkal a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó 

fejlesztési igényeket (Polgármester úr bevonásával) és pontosítottam ezeket. Folyamatosan figyeltem 

a pályázati lehetőségeket, amelyeken az önkormányzat, a civil szervezetek vagy a kulcsi lakosok, 

vállalkozások indulhatnak. Ennek eredményekét sikerült pályáznunk a korábban említett felszámolt 

illegális hulladéklerakók megfigyelésére, immár második alkalommal. A helyi Leader híreket is 

követtem és képviseltem a települési fejlesztési irányokat a HFS kidolgozása során, elkészítettem 

azokat az inputokat, amelyek a pályázatok bírálatánál a pontozás során előnyt jelenthetnek. A korábbi 



ígéretemnek megfelelően vállaltam azon helyi civil szervezetek részére a pályázatírást és 

megvalósításban való segítséget, akik ezt igényelték. A Kulcsi Horgász és Természetvédő Egyesület idén 

így megvásárolhatta 2 millió Ft értékű fűnyíró traktorját, további majdnem 2 millió Ft-ot fordíthatnak 

a működési kiadásaik fedezésére és a horgásztanya felújítására. A Kulcsi Baráti Körnek is segítettem a 

forrásszerzésben, a Falusi Civil Alapból nyertek mintegy 2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást 

rendezvény megvalósítására. Továbbá folyamatosan informáltam a helyi lakosságot és vállalkozásokat 

fórumainkon a megnyíló pályázati felhívásokról. 

Ami a környezetvédelmet illet, rész vettem a fásítási akciók megszervezésében és lebonyolításában, és 

a használt sütőolajgyűjtő pontok kihelyezésében. Tájékoztató szórólapot készítettünk Halász Tiborral 

és az érintett Duna-parti területen szét is osztottuk azt. Megszerveztem és részt is vettem a szelektív 

hulladékgyűjtő edények kiosztásában és szolgáltató felé történő elszámolásában. Felkaroltunk helyi 

szemétszedő akciókat, ezek promotáltam és a 03.15-ei alkalom szervezésében és lebonyolításában is 

részt vettem. Dolgoztam a szennyvízelszállítás és monitoring rendszerünkkel kapcsolatos feladatokon 

(2020: 189.000 m3 fogyasztás szemben 48.000 m3 elszállított mennyiség!!!), amelynek eredményei a 

következő években várhatóak. 

Nem tematikus, de önként elvállalt feladat volt az állattartással kapcsolatos problémák kezelése. Az 

állattartási rendeletünket megújítottuk, csatlakoztam a Kulcsi Gazdik önkéntes csoporthoz, hogy az 

önkormányzat és a csoport tagjai között hidat képezzek, az igényeket és lehetőségeket közvetíteni 

tudjam. A témával kapcsolatban 1,4 millió forint támogatást kaptunk ivartalanításra, amely szintén egy 

olyan akció, amely hosszú távon fejtheti ki az eredményeit. Részt vettem a projekt előkészítésében és 

az igényfelmérésben, továbbá megoldást találtunk azon kutyák ivartalanítására, amelyek ivartalanítása 

jelen projekt keretében nem volt biztosított. 

Az útfelújítások kapcsán (aszfaltos utak kátyúzása és salakos utak javítása) összefogtam az 

adatgyűjtést, amelyeket a képviselőtársakkal együtt végeztünk, és továbbítottam polgármester úr felé. 

A lakossági igényt felismerve sikerült egy olyan pénzintézetet találnom, aki várhatóan 2022-ben ATM-

et telepít Kulcsra. Elsőként ajánlatokat kértem be több ATM szolgáltatótól és pénzintézettől, majd egy 

helyzetelemzést készítettem a település gazdasági-, társadalmi és számos más, a témában érdekes 

mutatója alapján, amit egy biztonságtechnikai helyszínfelmérés követett. Ezt követően ítélték 

támogatandónak az ATM telepítési igényünket. A folyamat jelenleg ott tart, hogy van egy egyoldalúan 

aláírt szerződésünk és várunk az aláírt szerződés visszaérkezésére, a pénzintézet kivitelezőjének 

jelentkezésére. 

Több olyan személyes lakossági megkeresést terjesztettem elő a testület felé, amelyeket objektív 

szempontok szerint magam is támogattam és képviselni is tudtam. 

Köszönöm a hivatal, a faluház és az önkormányzat dolgozóinak is az egész éves feszített munkát, az 

aktív helyi civilek és civilszervezetek önzetlen munkavégzését és az Önök megtisztelő bizalmát. 

Továbbra is állok szíves rendelkezésükre, várom ötleteiket és megkereséseiket! 
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