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A 2014 október 12. megválasztásomat követően a kampányidőszak és az azt megelőző falubejárások,
tervezések és koncepciók felvázolása alapján kezdtem meg a munkámat.
A kezdeti nehézségeken túlmenően, azt gondolom, hogy mára már a képviselő testület maximálisan
együttműködve, de a saját véleményeket keményen megtartva dolgoznak.
Képviselőtársaim, akik mind dolgoznak és vezetőik a települési stratégiájának, idejüket nem kímélve teszik
dolgukat a településért. Ki-ki a felvállalt és szakmailag a saját területéért tevékenykednek. Szükség is van
rá, hiszen elsőszámú feladatnak a Kulcs és a Kulcson élő emberek, szervezetek, intézmények aktivitásának
fellendítése. A falunkban élő emberek véleményének a meghallgatása, ötleteik összegyűjtése, a megfelelő
kommunikáció kialakítása. Egyáltalán megtalálni azt, hol és hogyan akarnak együtt gondolkodni, tenni
egymásért. Megkeresni azt az ötletekből, hogy az elkövetkező 10 évben mit is akarunk a településen
létrehozni? Tehát kialakítani a közös jövőképünket. Ezt szolgálja a település stratégiánk, amelynek alapjait
mára leraktuk. Büszke vagyok a kulcsi emberekre, mert sokan és sokat tettek ezért.
Fontosnak tartom a közigazgatási határokon belül az egész településen egy közösen kialakított
szempontrendszer szerinti felmérést, ami már körvonalazódik.
Szintén célként tűztem ki magam elé, hogy kialakítsuk a BIZALMAT, hogy hozzánk bármikor bárki
bejöhet a problémájával, kérdésével, javaslatával. Foglalkozom vele és választ vagy lehetőséget adok bárki
számára.
Szintén célom volt a lehető legjobb kommunikáció, média megszervezése, ezzel még van dolgunk, de jól
halad. A napi rutin feladataim elvégzése mellett kiemelném, hogy a legfontosabb fejlesztési, beruházási és
vis major feladataink is jól haladnak.
- A csatorna beruházás első lépése a konzorciumi az NFP-vel aláírásra került, még az idei évben a
Támogatási szerződést is alá kell írnia Magyar állammal. A forrás számunkra rendelkezésre áll.
- A másik fontos feladatunk a megcsúszott Duna parti részek a Sőtér sétány alatti és Hajóállomás
feletti részek rehabilitációja. A Sőtér sétány alatti területet a napokban fejezi be és adja át a
kivitelező. A Hajóállomás feletti részre is kaptunk forrást, annak a jogi feladatait végezzük most és
várhatóan tavasszal kezdjük a munkát.
- A TOP pályázati felhívások megjelentek, ezeken most dolgozunk és rakjuk össze a fejlesztési
tervünket.
- Ami nem feltétlen a mi feladatunk, de a testület teljes egészében mellé/mögé állt, az az Általános
Iskola bővítése, fejlesztése. Ennek a tervezési feladataival is végzünk hamarosan, és egy pályázati
lehetőség megjelenésekor, ár kész, jól előkészített anyaggal tudunk elő állni

- A sokak által várt és az emberek biztonsága miatt oly fontos a 6-os út és az óvoda között egy járda
kiépítése. Ennek is elkezdődnek ebben a hónapban a tervei, a pályázati forrás rendelkezésre áll.
- A falunkban a rendezvények száma jelentősen megnőtt, ez rengeteg feladatot jelentett, de
lehetőséget kínált arra is, hogy a település összekovácsolódjon
Köszönöm mindenkinek, hogy ezekre olyan sokan eljöttek, segítettek és jól érezték magukat.

Nekem lehetőség volt, hogy találkozzak és beszélgessek a kulcsi emberekkel. Nagyon hasznos volt
számomra és sok lakost, üdülőst megismerhettem. Óriási a potenciál ebben a szép faluban, mint szellemi,
mint emberi, mint földrajzi adottság szempontjából.
Látom a lehetőségeket és látom a korlátozó dolgokat is, ami adja majd számunkra a feladatokat.
Ezt vállaltam és szívesen teszem mindannyiunkért.

Köszönöm a képviselőtestület tagjaink az áldozatos munkáját és kérem őket, továbbra is álljanak mögém,
Kulcsért.

