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Tájékoztató – kitartó munkával lehet eredményeket elérni!
Kedves Kölkedi és Erdőfűi lakosok!
Nem a bizonyítási kényszer sarkallt erre a tájékoztatásra, hisz a
számok önmagukért beszélnek akkor, amikor elmondhatom azt,
hogy két év kőkemény előkészítő munkáját követően, nyolc
olyan pályázatot sikerült elnyernünk 15 és 169 millió forint közötti
értékben (úgy, hogy nem is nyert minden pályázatunk), amely
forrásokból a falu javait fogjuk gyarapítani és reményeink szerint
ezzel esélyt teremtünk az itt élők számára a jövőjükhöz, a
boldogulásukhoz! Ezeknek az adatoknak a birtokában bízom
abban, hogy elhiszik, mindez nem a véletlen műve! Az is igaz,
hogy ezt nyolc óra munkával nem tudtam volna elérni, és
amelyhez egyfajta megszállottságom is kellett! A számunkra
lehetséges, szinte minden pályázaton elindultunk! És ha a nyolc
elnyert nagy pályázatunkból a falunknak megítélt 450 millió forint
támogatáshoz még hozzáadjuk a kisebb pályázataink sikereit is,
igen közel járunk a fél milliárd forinthoz! És jelenleg is vannak
elindított pályázataink, közöttük igen nagy is! Ezeken is kellő
optimizmussal dolgozom, mert anélkül nem lehet sikeres a
munkám! De tisztában vagyok azzal, hogy még számtalan
problémát meg kell oldanunk! Úgy gondolom, hogy ugyan ilyen
kitartó munkával és „szövevényes” lobby tevékenységgel – mint
idáig is – még újabb szép sikerek elérésére van esélyünk! Négy
év alatt óriásit léptünk előre, de mindent egyszerre még így sem
tudtunk megoldani! Képviselő-társaim a munkámban nem
gördítettek akadályt elém, közösen döntöttünk, egyetértettek és
elfogadták ezt az utat és támogattak ebbéli tevékenységemben!
Hisz ezt vállaltam, ez a feladatom! Talán hivalkodásnak tűnnek
ezek a sorok, de úgy gondolom, hogy az elért eredmények
tükrében nem kell szégyellnem azt, hogy azokról ebben a
formában is tájékoztatom a falu lakosságát!

kitől és milyen összetételű, minőségű tüzelőt lehet majd vásárolni,
hogy lesz annak elszámolása, stb. Egyenlőre annyit tudunk, hogy
az igényléseket az Önkormányzatnál lehet benyújtani, az erre a
célra kiküldött formanyomtatványokon. Kérjük, hogy csak azok
nyújtsák be az igénylésüket, akik valóban nem kapták még meg
ezt a támogatást a gáz támogatásban! Amennyiben valaki
valótlanul igényel, szinte biztosan kiderül, mert az igénylő adatai
– név, lakcím, stb. – alapján a központi rendszerben azonnal
láthatóvá válik, hogy kapott-e már támogatást. És ha igen, és
mégis igényel, az akár büntetést is magával vonhat! Nem az
Önkormányzat részéről, hanem központilag!
Tisztelettel kérünk minden jogosultat, hogy igényléseiket
pontosan kitöltve, határidőn belül nyújtsák be! A további
információkról, arról, hogy mikor és milyen formában fognak
ténylegesen a támogatáshoz jutni,
folyamatosan fogjuk
tájékoztatni Önöket!
Foci Hírek

Sajnálatos, de tény, hogy a 2018/19 évi labdarúgó bajnokság
megyei III. osztályában szereplő Kölked SE labdarúgó csapata
már csak egy 13 csapattal induló bajnokságban tud részt venni.
Oka igen egyszerű: mindenhol, így a mohácsi körzetben is
„fogynak a gyerekek”! Egyenlőre még nem látszik a labdarúgás
iránti szeretet megnövekedése, így az öregedő csapatok
játékosai is – mert szinte minden csapat évről évre korosodik –
lassan szintén „elfogynak”. Nincs utánpótlás és leginkább ennek
köszönhetően az utóbbi években folyamatosan szűnnek meg
csapatok. Szűkebb környezetünkben így szűnt meg az előző
bajnokságban még létező Kisnyárád és Márok csapata. A kölkedi
csapattal kapcsolatos konkrét hírünk az, hogy öt új játékost
sikerült igazolnunk és csak egy távozott! Remélhetőleg a
következő bajnokságban is meghatározó erőt fog képviselni
csapatunk és a már hosszú évek óta igen lelkes és szépszámú
Tisztelettel: Csomor Tibor polgármester szurkolóinkat szórakoztató, eredményes játékkal tudjuk
továbbra is magunk mellett tartani! Sőt, kérjük azokat a lakóinkat,
A fával és szénnel fűtők tüzeléstámogatásáról
akik idáig nem tartottak velünk, hogy csatlakozzanak hozzánk,
mert a jelenlegi falusi foci sokkal inkább szórakoztató, mint a
Feltételezhetően már majdnem mindenki értesült arról, hogy profinak nevezett hazai labdarúgás! Jöjjenek, jöjjetek, hétről-hétre
ténylegesen is közeleg a napja a fával és szénnel tüzelő jól fogjátok érezni magatokat!
háztartások támogatásának. Magyarország Kormánya még a
2018. évi Országgyűlési választások előtt, kivétel nélkül, Pályázati Hírek…..
12.000,- forinttal támogatta a gázzal fűtő háztartásokat. Ezt
könnyű volt meglépni, mert a gázszámlákban jóváírták a 1. A közelmúltban aláírásra került az a Támogatói Szerződés,
támogatást. Viszont, a fával és szénnel tüzelők esetében ezt amelynek 100 millió forintos pályázati támogatásából fog
megtenni egyszerű eszközökkel nem lehetett, a megoldás módja kivitelezésre kerülni a Várdombon a római kori erőd (Altinum)
sokáig váratott magára és a nem gázzal fűtők így nem is jutottak területén történő fejlesztésünk a GINOP – 7.1.6 – 16 pályázat
hozzá ehhez a támogatáshoz. Számtalan mende-monda keretében. A beruházással legkésőbb 2020-ig kell elkészülnünk,
keringett, leginkább az, hogy az Önkormányzatoknál lehet de valószínűsíthetően ez már a 2019. évben meg fog történni.
igényelni a támogatást. Ez, nagyon sokáig nem volt így! 2. Kölked Község Képviselő-testülete a világörökségi
Korábban nem véletlenül tájékoztattuk arról a lakosságot, hogy helyszínhez vezető út kivitelezésére elnyert pályázatát
az Önkormányzatoknak – így Kölked Község Önkormányzatának közbeszerzési eljárás keretében megpályáztatta. A VP6-7.2.1sem – sem módja, sem lehetősége nincs a támogatásból 7.4.1.2-16 pályázaton elnyert 39 millió forint és 4 millió forint
kimaradt háztartások 12.000,- forintos támogatására. Sejthető, önrész összegénél (összesen 43 millió forint) közel 8 millió
hogy az országos elégedetlenséget kiváltó okok miatt július forinttal magasabb kivitelezési árajánlat volt a legolcsóbb. Kölked
végén megszületett egy kormányhatározat, mely szerint, pontos Község
Képviselő-testülete
úgy
döntött,
hogy
újabb
felméréseket követően a fával és szénnel fűtők is előbb-utóbb közbeszerzési eljárást fog kiírni, amelyre más, új cégektől fog
hozzá fognak jutni a 12.000,- forint támogatáshoz. Függetlenül ajánlatokat bekérni. Az új eljárásban az eredménytelen körben
attól, hogy ezt az egész folyamatot majd az Önkormányzat csak a legjobb ajánlatot adó cég lesz meghívva pályázóként,
dolgozóinak kell lebonyolítani, még mi sem ismerjük pontosan,
egyébként összesen öt cég!

3. A TOP-3.2.1-16 pályázat keretében a Kölkedi Általános
Iskola (iskola, óvoda, könyvtár, konyha, étterem, tornaterem)
komplett energetikai felújítására elnyert 169 millió forintos
pályázatunk Támogatási Szerződését még nem írtuk alá, mivel
különböző hiánypótlásokat kellett teljesítenünk. Remélhetőleg a
közeljövőben minden rendelkezésre fog állni a szerződés
aláírásához. Ezt a beruházást 2019. év végéig be kell fejeznünk,
így a jövő év során megújulhat az iskolánk!
4. A belterületi csapadékvíz hálózat felújítására elnyert TOP2.1.3-16 pályázatunkra a 46 millió forint az Önkormányzatunknál
van. A kiviteli tervek elkészültek, még az engedélyeztetés van
folyamatban. A befejezési határidő itt is 2019. év vége, így
valószínűsíthetően 2019 tavaszán fog megindulni a kivitelezés.
5. Belterületi útjaink felújítására 2017 decemberben nyertünk
el 15 millió forintot egy Belügyminisztérium által kiírt pályázaton.
Ehhez kellett vállalnunk 15 millió forint önrészt. Az összesen 30
millió forintból a beadott pályázatunk alapján 5.337 m2 út
aszfaltozást kell elkészítenünk. A kivitelezési munkát
megpályáztattuk, a legjobb ajánlatot tevő cég kicsivel 30 millió
forint alatti összegért adott ajánlatot, de ezt a pályáztatást is
eredménytelennek kellett minősítenünk, mert egy – amúgy nem
sok értelmű – aláírási címpéldányt az ajánlattevő nem pótolt.
Képviselő-testületünk döntése értelmében ezt a munkát is
újrapályáztatjuk! Hangsúlyozni kívánom, hogy a 30 millió
forintból a falu utcáinak csak egy részét tudjuk majd
újraaszfaltoztatni! Viszont ami jó hír, hogy a 2014. év tavaszán
20 millió forintból felújított utcákhoz viszonyítva – Tisza u., Zrínyi
utca részben, Petőfi utca részben - , a mostani másfélszer több
pénzből (30 millió), kettő és félszer több területet fogunk
leaszfaltoztatni! 9.500,- Ft/m2 ár helyett, most, négy évvel
később, 5.700,- Ft/m2 áron!
6. Amint azt a falu lakosságának többsége már érzékelte, a TOP4.1.1-16 pályázatunk keretén belül készül a védőnői épület
felújítása a régi óvodában. Párhuzamosan a nyugdíjas klub
felújításával, azt viszont saját erőből finanszírozza
Önkormányzatunk. Az elhúzódó kezdést követően – a
kivitelezést megelőző bürokrácia és papírhalmaz gyártás okai
miatt – a munkák jól haladnak, szeptember végére elkészül a
munka, amely egy komplett felújítás eredménye lesz!
……és pályázati hírek az Önkormányzat berkein kívülről

Súlyos cselekmény esetén a rendőrség bevonásával fogunk
intézkedni!
Sajnáljuk, de nincs más lehetőségünk!
A szabadon mászkáló kutyákról….
Tisztelettel kérjük az állatok gazdáit – mivel már a szabadon
kószáló kutyák tekintetében is kezelhetetlenné vált a közterületi
jelenlétük -, hogy szeretetükkel legyenek tekintettel a kutyáikra,
mert kénytelenek vagyunk itt is beavatkozni! A folyamat már
megkezdődött, a kutyák begyűjtésre fognak kerülni és amely
kutya tulajdonosa ismertté válik, azzal szemben kényszerű
következményként el kell járnunk! A kóborló, bandába verődő
ebek közül jó néhány kiszámíthatatlan! A nagyobb bajt
megelőzendő, tovább nincs mire várnunk, hisz semmi foganata a
kéréseinknek!
Iskola hírek
A Kölkedi Általános Iskola vezetősége és nevelőtestülete
szeretné megköszönni az iskolai Szülői Közösségnek a 20 000
Ft anyagi támogatást, melyen hangosító berendezést vásároltak.
Az évzáró és ballagási ünnepségen már nagy sikerrel
használtuk is az eszközt. Továbbá nyáron vásároltak 15 000 Ftért színes falfestéket, mellyel 3 tantermet sikerült kifestetnünk és
10 000 Ft-ért függönyt, mellyel egy tantermet újítottunk fel.
Köszönet nyilvánítás
Köszönöm Gráf Ferencnek, hogy a katolikus temetőnél lévő
tereprendezési munkát támogatásként az Önkormányzatunk
javára elvégezte!
És köszönöm mindazon lakóinknak az egész nyári segítségét,
akik a környezetükben lévő, az Önkormányzatunk által
kihelyezett virágok, egyéb növények gondozását – és itt
elsősorban a locsolásukra gondolok – magukra vállalták!
Egyértelműen látszik ezeknek a segítségeknek az eredménye,
mert ahol volt folyamatos gondozás, gyönyörű szépek a virágok
és növények!
Igaztalan lenne nem megemlíteni és megköszönni ismét azon
porták tulajdonosainak virágosítási segítségét, akik hosszú évek
óta, vagy éppen a tavaszi virágosítási felhívásunkra reagálva
csatlakoztak falunk szebbé tételéhez!
Neveket csak az miatt nem sorolnánk fel, mert Senkit sem
szeretnénk kihagyni! Azért nagyjából a falu tudja azt, hogy kik is
Ők!
Ismét kérem a lakóinkat arra, hogy lépjenek be a virágosítást
vállalók táborába! Jön az „árvácska szezon”, és még mindig a
lyukas lábasnál, vagy vödörnél maradva, egy-egy ilyen edénybe
ültetett virággal sokat emelhetünk környezetünk hangulatán!
Az Önök segítségével sokat szépülhetünk, csatlakozzanak, az
Önkormányzat is fog még újabb virágszigeteket kialakítani, de
mindent nem tudunk felvállalni!

1. Elindult a templom felújításának munkája is. Ismereteink
alapján a torony szakszerű beállványozása miatt jelenleg
átmenetileg a munka szünetel. A befejezés határideje 2018. év
vége. A jelen pillanat nem számít, a lényeg, hogy falunknak ez az
épülete is megújul! A toronyóra cseréjére – mivel az nem volt a
pályázatnak része – eddig közel 1.400.000,- Ft adomány gyűlt
össze, amelyből – mint már korábban hírt adtunk róla – 800 ezer
forint támogatást Önkormányzatunk adott!
2. A Falu keleti bejáratánál a Duna- Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság őrszolgálati központjának kivitelezése is a végéhez
közeledik! Az, hogy ez az épület ide került és itt valósult meg,
nem gondolnám, hogy bármilyen tekintetben is a falunknak
hátrányára lenne, sőt, úgy gondolom, hogy ebből kifolyólag lehet Már az is eredmény…….
a falunknak továbbfejlődési lehetősége is.
Igen Fontos Figyelem Felhívás!
Mintegy kettő éve megkezdődött folyamat „eredménye”, hogy
jelentősen megszaporodtak az illegális szemét lerakások! És ez
még a szelektív hulladékgyűjtő szigetek konténereiben gyűjthető
hulladékra is vonatkozik, mert többen úgy gondolják, abba
mindenféle háztartási szemét büntetlenül elhelyezhető. Mivel a
negatív folyamat kezd kezelhetetlenné válni és nincs más
lehetőségünk az elkövetők esetleges felderítésére, ezért
megoldásként kamerák kihelyezéséről döntöttünk! Nem átverés,
JÓ FELVÉTELEKET BIZTOSÍTÓ MINŐSÉGŰ KAMERÁK
LESZNEK KIHELYEZVE, éjjel-nappali felvételekre, így ne
lepődjön meg a vétkes cselekményt elkövető, ha már a
közeljövőben szabálysértési eljárás alá lesz vonva! Ahol
leginkább számíthatnak kamera felvételre: katolikus temető
környéke, falu-gödre, szelektív hulladékszigetek, Hajlok-part.
De máshol is előfordulhat, mert a kamerák könnyen
áthelyezhetők, képet azonnal küldik telefonra, e-mail címre!

…….. ha holnaptól csak fele annyian dobnak el az utcán
szemetet, mint ma, vagy tegnap! Szerintem sokkal jobb érzés
végig menni egy tiszta utcán, mint a heti gyakorisággal, szőnyeg
szerűen eldobált mindenféle papír, fém és műanyag között! Önt
bosszantaná az, ha valaki, vagy valakik a háza előtt
rendszeresen eldobálnának bármiféle szemetet? Gondolom,
hogy minden ember azt mondaná, hogy igen! Akkor miért is
szemetes a falunk egy jelentős része? Rejtély, amely egyszer
talán megoldódik!
Legközelebbi események
Szeptember 8. 1630 óra
Kölked-Szajk focimeccs

Szeptember 23. 1600 óra
Kölked-Beremend focimeccs

Szeptember 17. 1600 óra
Szeptember 28.
Képviselő testületi ülés, nyilvános Európai diáksport nap
Helyszín: Önkormányzati Hivatala Helyszín: Kölkedi Általános
Iskola
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