Kölkedi

XXI. évfolyam 2. szám
2017. 11. 03.

Szerkesztőség: 7717 Kölked, II. Lajos u. 12. Tel./Fax.: +36 69/384-181

Hírmondó

Megjelenik Kölkeden és Erdőfűn:
●
Kölked honlapján (kolked.hu)
●
Az önkormányzat szokásos hirdetőhelyein (papír alapon)
●
Nem rendszeresen minden háztartásban (papír alapon)

Köszönet nyilvánítás

Új beruházások Kölkeden!

Kölked Község Képviselő – testülete nevében még egyszer
Köszöntöm a hatvan és attól idősebb ötévenkénti
korosztályok kerek évfordulós hölgy- és férfi lakosainkat,
házassági évfordulósainkat! Köszönjük az idősek napján
fellépők színvonalas előadásait, így Tutti Zsófia német
nyelven előadott, német népdalait és az ovisok műsorát,
vendégeinknek az érdeklődést és a konyhai dolgozóinknak
a közreműködést!

Örvendetes jelenség, hogy a már régebben Kölked
közigazgatási területén lévő vállalkozások közül több is
folyamatosan fejlődik, fejleszt és helyi lakosokat
foglalkoztat! Legyen sokáig így és Köszönjük Nekik! A falu
jövője szempontjából ennek nagy szerepe van!
A közeljövőben egy teljesen új területen történik meg az
első beruházás. A Duna – Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság egy őrszolgálati központ épületét fogja
megépíteni a falu elején, a Mátyás utcában. Ez egy három
üteműre tervezett beruházás első „lépcsőfoka”, melyet
megfelelő pályázati kiírást követően, ugyan ezen a
területen követő második „lépcsőfokban” egy kisebb
léptékű turisztikai bemutató és oktatási központ építése
követne. Zárásként, harmadik ütemben pedig e terület
szomszédságában kerülne megépítésre a szürkemarha
gulya időszaki elhelyezését szolgáló telep. Közvetlenül- és
közvetve is nagy jelentősége lehet a falu fejlődésében,
főként
turisztikai
területen.
Némi
büszkeséggel
elmondható, hogy nem csak egy véletlennek köszönhető
az, hogy ez a beruházás Kölkedre került. Kölked
polgármestereként elmondhatom, hogy ebben nagy
szerepet játszott az a tény is, hogy a Duna – Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság vezetőivel régóta tartó és jó
kapcsolataim vannak! Természetesen mindez a Képviselő
– testület 100% - os támogatása és kezdetektől fogva
pozitív hozzáállása, valamint a Béda tájegység
kiemelkedő jelentőségű természeti adottságai nélkül nem
jöhetett volna létre! Önkormányzatunk adta el az építési
területet a Nemzeti Parknak és a cél megvalósulása
érdekében azonnal intézkedett a Helyi Építési Szabályzat
módosításáról is!
Más, teljesen új beruházás is nagy valószínűséggel
létrejöhet számunkra, de abban Önkormányzatunk lesz a
beruházó! Előzetesen: 100 millió forintos fejlesztésre van
nagy esélyünk, Altinum – római kori erőd helyének
területén (Hajlokpart – Várdomb), mely ezáltal, két éven
belül a Római Limes világörökségi helyszínek egyike is
lesz! Erről részletesebben majd egy másik számunkban
olvashatnak!

Külön Köszönjük azoknak, akik a rossz idő ellenére az
október 23.-a és az I. és II. világháborús elesetteink
tiszteletére a templomkertben álló emlékművünkhöz
meghirdetett megemlékezésünkre eljöttek. Az időjárás
viszontagságait „kicselezve” a kultúrház kistermében
tartottuk meg a megemlékezést, amelyen a polgármesteriés Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszédén túl,
Schäffer Andi és Schultz Lili szavalatai hangzottak el. Lili
verse és előadása szenzációs volt. Zárásként az
emlékműhöz vonultunk és azt megkoszorúztuk.
Fontos tájékoztató a szociális célú tűzifa támogatásra
kérelmet benyújtó lakosaink részére!
Azon lakosaink fokozott figyelmét hívjuk fel, akik ebben az
évben szociális célú tűzifa támogatásra nyújtják be
kérelmeiket. A kérelmek benyújtásával kapcsolatos
részletes tájékoztatót minden háztartásba eljuttattuk!
Hangsúlyozott figyelmet kérünk annak érdekében, hogy a
kérelmek teljes körűen legyenek kitöltve és minden, a
felhívásban megjelölt melléklet is legyen hozzá csatolva!
Hiánypótlásra nem lesz lehetőség és senkit sem fogunk
külön figyelmeztetni, ha valamit nem teljes körűen nyújtott
be!
Ebben az évben a tavalyi 71 m³ megpályázható
famennyiség helyett 140 m³ meghirdetésére lesz
lehetőségünk. 2017-ben ennyit sikerült pályázaton
nyernünk!
A tavalyi évben előfordult, hogy a támogatást igénylő
egyedül élő, vagy család átlagjövedelme kismértékben
meghaladta a törvényi mértéket! Nehezen tudtuk megérteni,
hogy ilyen esetben nem adható tűzifa támogatás! Kölked
Község Képviselő- testületének nincs mérlegelési
lehetősége, így amennyiben az átlagjövedelem akár csak
három forinttal is (a pénzügyi kerekítés szabályai miatt)
meghaladja a törvényi mértéket, kérelmét mindenféle
vizsgálat és egyéb érvektől eltekintve el kell utasítani. Jelen
pillanatban a 42.754,- forint átlagjövedelem felett el kell
utasítani a kérelmet! Tisztelettel kérjük ennek megértését és
nem pedig a Képviselő- testület rosszindulatúságára
gondolni!

Csomor Tibor polgármester
Információ átadás
költségeiről

Önkormányzatunk

működési

Úgy gondoljuk, hogy mindenféle táblázatokkal elkészített
költségvetéseket, ami a falu gazdálkodását mutatja
bevételi és kiadási oldalon, nem lenne szerencsés
közszemlére tenni. De azért a honlapunkon ennek is
megvan a lehetősége. Nem javasoljuk bele bonyolódni,
Kölked Község Képviselő- testülete mert időnként annyira összetett, hogy még azok számára

sem feltétlenül átlátható, akik már többször találkoztak
vele. E helyett, leegyszerűsítve próbáljuk meg
elmondani, miből is él a falu, százezres nagyságrendre
kerekítve! Normatív állami támogatást kapunk óvoda
köznevelésre cca. 22 millió 300 ezer forintot.
Tanyagondnoki szolgálat fenntartására 2 millió 500 ezer
forintot. Könyvtár működtetésére 1 millió 200 ezer
forintot. Gyermek étkeztetésre kapunk 9 millió 700 ezer
forintot.
Ezzel
szemben
csak
az
ovi
fenntartásához
hozzáteszünk évi 7 – 8 milliót az Önkormányzat egyéb
bevételeiből. A gyermekétkeztetésre kapott támogatás
se elegendő, mert cca. 450 forintot kapunk adagonként,
ezzel szemben az Önkormányzatunknak 595,- forintba
kerül! A különbözetet az egyéb bevételekből pótoljuk!
Ezek az egyéb bevételeink elsősorban az iparűzési adó,
másodsorban a kommunális adó, gépkocsi adó,
elenyésző mértékben bérleti díjak. Az Önkormányzatnak
ebből kell fedeznie mindent, például: a már fentebb
sorolt önrészek, közvilágítás, parkfenntartás üzemanyag
és minden egyéb, karbantartás kis javítások, temető
fenntartás, erdőfűi fenntartások, polgármester bére,
tiszteletdíjak, pályázati önrészek, terveztetések és egyéb
előkészítési munkák költségei a pályázatokhoz,
épületeink – építményeink üzemeltetési költségei,
egyesületek és egyéb szervezetek támogatásai, orvos
támogatása, idős ellátás önköltségei, lakhatási
támogatások, első lakáshoz jutók támogatása, tagdíjak,
stb.,stb.,stb.
A teljesség
igénye
nélkül,
ami
hiányzik
a
költségvetésünkből: az elmúlt három évben több
területen is megváltozott az állami finanszírozás
rendszere. Ebből kifolyólag ezt a falu saját bevételeiből
kell finanszíroznunk! Például: évről – évre csökken az
idős ellátás állami támogatása, nő az önrészünk, központilag előírnak számunkra kötelező bérrendezést,
de ezt nem kompenzálják, az is marad saját erő, szolidaritási adót kell fizetnünk az állam felé, mert jó a
falu iparűzési adó bevétele, így ebben az évben ( mivel
most vezették be) ez a falunak hozzávetőlegesen 5
millió forint többletkiadást jelent, - de ugyan ezen ok
miatt egy önrészes pályázat esetén több önerőt kell
vállalnunk és még sorolhatnánk.
Közel sem olyan rózsás a helyzetünk, mint ahogy
esetleg kívül állók gondolnák.
Így hát igyekszünk pályázgatni, biztosan lesz eredménye
is - már most is tapintható –, annak mértékét teljes
körűen még nem tudjuk. A pályázatainkról is majd újabb
számainkban fogunk részletesen hírt adni!
Tájékoztató a Helyi Iparűzési Adóról és annak
jelentőségéről
Településünkön jelentősnek mondható az iparűzési adó
bevétel, függetlenül attól, hogy a mohácsi térségben
Kölkeden a legalacsonyabb, annak mértéke 1,2%.
Törvényileg ez a szám 2% is lehetne, de nem célunk a
vállalkozások „kizsigerelése”! Eltörölni nem tudjuk, mert
a falu működésének biztonsága miatt szükségünk van
erre a bevételre. Előző cikkünkben írtunk arról, hogy
mire kapunk állami normatív támogatást. Ebből
finanszírozni a falu kiadásait nem tudjuk. Az
adóbevételünk túlnyomó többségét a napi kiadásokra
kell fordítanunk, a többletet a fejlesztési beruházásainkra
igyekszünk fordítani, amelyeket a pályázati lehetőségek
szerint, ütemezetten tervezünk megvalósítani.
El kell mondanunk, hogy sajnos 2014-ig több komoly, a
közigazgatási területünkön megvalósult beruházás után,

az aktuális adóalany nem fizetett iparűzési adót. Biztosan
kijelenthető az, hogy ebből kifolyólag a 2014. évet
megelőző időszakban jócskán 10 millió forint feletti adót
nem fizettek meg. Ezt a tényt felismerve a jelenlegi
képviselő-testület úgy döntött, hogy az elmaradt adókat
igyekszik pótlólagosan kivetni és beszedni. Így sikerült
eddig cca. 4 millió forintnyi „többlethez” jutnunk! Mivel
törvényesen „csak” öt évre visszamenőlegesen tudjuk ezt
érvényesíteni, így a nagyobb részhez már nem fogunk
hozzájutni. Az intézkedés nem a vállalkozók ellen szólt,
mivel azok máshoz már megfizették az adót, de nem jó
helyen! Vagyis, ők rosszabbul nem fognak járni, mivel a
nálunk pótlólag befizetett adót letudják írni a cégük
székhelye szerinti önkormányzatoknál.
Ugyan ezt az intézkedést meg kellett hoznunk azon
mezőgazdasági
vállalkozásokkal
és
őstermelőkkel
szemben is, akik adóalanynak minősülnek. Velük szemben
sem a szankciónálás vezetett bennünket, hanem csupán
az a tény, hogy voltak olyan mezőgazdasági vállalkozások
és őstermelők, akik megfizették adójukat. Akik adóztak,
azokkal szemben lett volna tisztességtelen, hogy
másoktól meg nem kérjük ennek az adónak a
befizetését. És, mivel a falu működése miatt nem tehetjük
meg azt, hogy egységesen lemondunk mindenkinél erről a
bevételről, ezért igyekeztünk teljes körűvé tenni az adóra
kötelezettek bevonását a rendszerbe.
Nem iparűzési adó, de ide lehet sorolni azt a többlet
bevételt is, mely szerint voltak olyan vállalkozók,
őstermelők, akik az önkormányzat felé fizettek olyan
földterületek után bérleti díjat, amely nem tartozik a szántó
művelési ágba és utána nem lehet igényelni állami
normatívákat (pl.: beszántott út, árok, volt töltés
nyomvonala, stb.). Viszont voltak olyanok is, hogy nem,
vagy nem teljes körűen fizettek ilyen területek után bérleti
díjat. Ha nem is 100% - os pontossággal, de igyekeztünk
minden használt területre érvényesíteni a 2,- Ft/m²/ év
bérleti díjat a nem szántó művelési ágú területek után.
Mindenki eldöntheti, hogy az ebből befolyó 130 ezer
forint/év körüli összeg jelentős, vagy sem. De a fő
szempont ebben az esetben is az volt, vagy fizessen
mindenki, vagy ne fizessen senki!
Megértésüket köszönjük!
FELHÍVÁS!
Kedves Lakosság!
A jövőben igyekszünk minden társadalmi eseményünkre,
egyéb fontos hírekre előzetesen felhívni a figyelmüket a
„ Kölkedi Hírmondó” - ban is! De ettől függetlenül, továbbra
is arra kérünk Mindenkit, hogy kísérjék figyelemmel a
szokásos hirdető helyeinken megjelentetett információkat,
felhívásokat, mert nem mindent tudunk a hírmondóban
leközölni! További lehetőség az is, hogy a falu honlapján –
kölked.hu címen – kísérik figyelemmel a falu történéseit,
mert oda is fel szoktuk tenni a különböző hirdetményeket. A
honlapon a képviselő – testületi ülések előterjesztéseit és
meghozott határozatokat is nyomon tudják követni, teljes
terjedelemben és részletezettséggel, amit egyébként a
hírmondóban pont a terjedelmük miatt nincs lehetőségünk
bemutatni.
Legközelebbi rendezvények:
November 9.-10.- óvodások Márton napi lámpácskás
felvonulása, utána műsor a kultúrházban.
November 17. - Jótékonysági óvodás bál, Iskola
tornaterem
November 20. - Képviselő – testületi ülés – nyilvános
A részletekről figyeljék a további híreket, vagy
érdeklődjenek az aktuális szervezőknél!
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