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Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk Minden Kedves
Kölkedi és Erdőfűi lakosunknak!
Kölked Község polgármestere, Képviselő-testülete és a Hivatal
dolgozói
Köszönet nyilvánítás
Köszönjük Sziládi Máté kölkedi lakosunknak a 190 db
magnólia csemetét (amit sokan „tulipánfa” néven
ismernek, de ez nem tulipánfa), amelynek megeredése
az eddigi visszaellenőrzések alapján akár 100%-os is
lehet. A tavalyi évben szintén Tőle kapott magnóliákkal
együtt kb. 230 bokor fogja majd falunkat ékesíteni. A
felajánlott növények piaci értéke hozzávetőlegesen 1
millió forint, amelyet remélhetőleg a néhány éven belül
igen hangulatos faluképpel tud majd Önkormányzatunk
leginkább megköszönni!
Köszönjük
azon
lakóink
segítségét
is,
akik
a
környezetükben lévő, elültetett csemetéket és már az
újabban kiültetett virágokat is ápolják! Egyúttal további
segítőkre is számítva lelkesítünk Mindenkit öntözésre,
virágok közterületi ültetésére, hogy ezzel is segítsenek
falunk szebbé tételében!
Valószínűség a jövőbeli közmunkára
Lehangoló híreket hallani az elkövetkező évek közmunka
lehetőségeiről. Ami biztos, hogy az önkormányzatok – de más
szervezetek - számára is drasztikusan csökkentik a
megpályázható közmunka keretet! Legfőbb indokként említve
azt, hogy jelenleg a munkaerő piacon óriási a betöltetlen
munkahelyek száma, így hát inkább próbáljanak meg ott
elhelyezkedni azok az emberek, akik ma közmunkában
dolgoznak! Persze kétségeink vannak arra vonatkozóan, hogy a
döntéshozók tudják-e azt, hogy mindenféle képzettség nélkül
például a kölkedi regisztrált munkanélkülieket hol is várják tárt
karokkal? Főként a nőket! Az Önkormányzatunknak hátránya lett
a közmunka igénylés során az is, hogy jó az iparűzési adó
bevételünk, ezért most már saját forrást, úgynevezett önerőt is
hozzá kell tennünk ahhoz, hogy közmunkást igényelhessünk. Ez
Kölked esetében, minden közmunkás után kb. 20 ezer forint
havonta! „Szívmelengető érzés” az, hogy az oly hangzatosan
reklámozott
falvak
megmaradását,
fennmaradását,
megerősítését, élhetőségét így is támogatják! Az állami tulajdonú
cégek esetében valószínűleg több lesz a közmunka keret és
azoknak önerőt sem kell vállalniuk. Amit négy év alatt sikerült
felépítenünk, helyrehoznunk, fenntartanunk a falu érdekében,
most, így, akár rövid idő alatt megint visszasüllyedhet abba a
kezeletlen állapotába, amely a falunk esztétikai megítélését
pillanatok alatt lerombolhatja. Természetesen nem adjuk fel, de
mára már megemészthetetlenné kezd válni az a szlogen, hogy
mindent a jó adóerő képességünkkel akarnak megfizettetni! Ez a
pénztárca hamarosan kiürül, és a vállalkozók által befizetett helyi
iparűzési adó lassan-lassan, az önkormányzaton keresztül
visszavándorol az államhoz. Már nem nagyon kell azon
gondolkodnunk, hogy a helyi vállalkozások által befizetett
iparűzési adót milyen fejlesztésre fordítsuk, mert a különböző
jogszabályi rendelkezésekkel mások, máshol döntenek arról,
hogy nekünk hova kell azokat az adóforintokat befizetnünk.

Mindezen nehézségeink ellenére Önkormányzatunk 15 fő
közmunkást igényelt a március 18-tól indult programban. Ez a
csapat 2020. február 29-ig fog az Önkormányzatunknál dolgozni,
és kb. 3 millió forint önrészt kell majd hozzátennünk a 80%-os
állami támogatáshoz. Tekintettel arra, hogy szeretnénk azokat az
eredményeinket szinten tartani amelyeket az elmúlt négy év
során elértünk, polgármesterként, lehetséges „kiskaput” keresve
további 8 fő közmunkás foglalkoztatására tudtam támogatást
„találni” 6 hónapra (április 15. – október 15. közötti időtartamban)
úgy, hogy ezen emberek után 100% támogatást kapunk. Vagyis a
falunak nem fog további költséget jelenteni a plusz 8 fő
foglalkoztatása.
Sajnos, ez volt a maximum, amit el tudtam érni a magas
munkanélküliségű falunkban élők munkalehetőségének segítése
érdekében.
Hogy a távolabbi jövő mit sejtet? Szinte biztosan kijelenthető,
hogy tovább fogják a közmunka lehetőségét csökkenteni.
„Isten malmai lassan őrölnek”
Történt még 2018. október végén, hogy Kölked Község
Önkormányzata aláírta a Kölkedi Általános Iskola és Óvoda több
mint 169 millió forint értékű energetikai pályázatának
„Támogatási Szerződését”. Viszont a Magyar Állam nevében
eljáró Magyar Államkincstár, mint az Európai Uniós forrást
biztosító Közreműködő Szervezet, négy és fél hónap után,
pontosan körül nem határolt tényezőkre hivatkozva 12 millió
forinttal - 169 millió forintról 157 millió forintra - csökkenteni
kívánta a támogatási összeget. Ezzel egy időben azt is
megkérdezték tőlünk, hogy a csökkentett összeggel is vállaljuk-e
a felújítás kivitelezését? A két tény együttesen egy kicsit
cinikusnak hatott, mivel a pályázatunk benyújtási ideje és a
várható kivitelezés között kettő és fél, három év is el fog telni úgy,
hogy közben idáig kb. 40%-al emelkedtek az építőanyag árak és
munkadíjak. Nem tudtam belenyugodni ebbe az erősen vitatható
döntésbe, így hát elkezdtem utána járni a bennünket sújtó döntés
konkrét okának, hátterének. És, láss csodát! Anélkül, hogy
eljutottam volna addig a pontig, hogy megismerhessem azt a
tényt ami miatt el akartak tőlünk vonni 12 millió forint támogatást,
két telefon után jött a visszajelzés, hogy: „visszaáll az eredeti
rend, nem változik semmi, megkapjuk a 169.405.040,- Ft teljes
támogatást”.
2019. április elején aláírtuk mindketten – Önkormányzat és a
Magyar Államkincstár – a Támogatási Szerződést. A közeljövőben
indulhat majd pályáztatást követően a tervezési munka, ha a
tervek elkészültek, utána a kivitelezési munka pályáztatása. Mivel
az építőipari cégek leterheltsége igen nagy, így könnyen
előfordulhat az, hogy csak 2020-ban indulhat el majd a tényleges
kivitelezés.
Köszönhetően annak, hogy rajtunk kívül álló okok miatt öt
hónapot csúszott a szerződés aláírása. Hiába. „Isten malmai
lassan őrölnek”
Elkészült a templom felújítás – eladták a régi iskola épületét –
a templom belső is megújul
Bizonyára Mindenki tapasztalta már, hogy elkészült a református
templom felújítása. Megújult a tető, a torony, a torony óra és a
homlokzati falfelületek, nyílás keretezések is megújultak!

Nagy esemény ez! Így már ennek az épületünknek a megfiatalodott
hangulatával is „mosolygósabbá” vált a falunk!
További jó hír, hogy hosszú évek után sikerült a Mohács-Kölked
Református Társegyházközségnek eladnia a régi iskola épületét. Az
épületet Kovács Károly kölkedi származású, volt lakosunk vásárolta
meg. Minden bizonnyal meg fog újulni az épület. A Mohács-Kölked
Református Társegyházközség az épület eladásából származó
bevételt a templom belső bútorzatának felújítására kívánja fordítani. A
templom felújítást követő ünnepélyes átadást Pünkösdre tervezi az
Egyházközség, melynek pontos időpontjáról még tájékoztatni fogjuk
Önöket.
Templom belső felújítása – felhívás támogatások felajánlására
A
Mohács-Kölked
Református
Társegyházközség
Kölkedi
Gyülekezete a „Kölkedi Hírmondó” hasábjain is szeretné mindazok
anyagi támogatását megköszönni, melyeknek segítségével sikerült a
templom toronyórájának cseréjét is megvalósítani. Újabb remény is
megcsillant, melyből szeretnék a templompadokat is felújíttatni. A régi
iskola eladásából származó bevétel teljes egészében nem fedezi
ennek a munkának a költségeit, így a Kölkedi Református Gyülekezet
ismételten
kéri
mindazon
vállalkozások,
lakosok
anyagi
hozzájárulását, akik adományaikkal segíteni tudják e célok
megvalósulását is.
Adományaikat átadhatják Pfeiffer Jánosné gondnoknak.
Mi is lehet a régi iskolából?
Kovács Károllyal – volt kölkedi lakosunkkal, aki megvásárolta a régi
iskola épületét – már 2018. év elején is beszélgettem. Két
alkalommal is. Egyszer telefonon, egyszer pedig személyesen. Már
akkor komolynak tűntek a szándékai, mely szerint meg fogja
vásárolni a régi iskola épületét. Arról is beszélgettünk, hogy mit is
lehetne belőle csinálni? Nos, ami azóta változott, hogy 2019. év
elején
megvásárolta
a
Mohács-Kölked
Református
Társegyházközségtől – mivel az Ő tulajdonuk volt az épület – az
épületet, és arról is tájékoztatott írásban, hogy nagyjából maradt az
az elgondolás, amiről még tavaly beszélgettünk. A régi iskola
épületének tömeg arányait szeretné megtartani. Valószínűsíthetően
ez úgy fog történni, hogy a meglévő épület elbontásra kerül, de az
arányai meg fognak maradni az új épület megépítését követően is.
Szeretné az eredeti főhomlokzatot újra felidézni – az a homlokzat
nem az volt, mint amit ma lehet látni, mert ez már egy erősen
átformált és jellegtelen felület - , és amennyire csak rekonstruálni
lehet, az ablak osztásokat, ablak formákat, nagykaput visszaidézni
eredetben, csakúgy, mint a díszes vakolat tagozatokat. Hogy milyen
gyönyörű is volt valamikor ez a homlokzat, az még megtekinthető
fényképeken, az Általános Iskola 1940-50-es évek körüli tablóin, az
iskolában. Természetesen az épület belső kialakítása már a kor
színvonalának megfelelő funkcionális és építészeti kialakításával
készülne. Ez az épület is egy újabb színfoltja lehet falunknak.
Tervezett funkciójában panzió jellegű turisztikai szálláshely kialakítás
a tulajdonos és leendő építtető elgondolása. Bár még konkrét
tárgyalások nem történtek, de nagy valószínűséggel, valamilyen
formában az új épületet majd átadná a falunak üzemeltetésre,
ingyenesen, cserébe a fenntartás és üzemeltetés fejében. A képződő
nyereséget a falu egyéb fejlesztési elképzeléseinek támogatására
felajánlva.
Itt tartottunk legutóbb, és szerintem majd fel fognak gyorsulni a
tényleges események is.
Átadásra került a Duna-Dráva Nemzeti
Őrszolgálati Központja

Park Igazgatóság

Április 17.-én, ünnepélyes keretek között került átadásra a mintegy
100 millió forintból épített, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Kölked-Bédai Őrszolgálati Központja a falu keleti határában. A
beruházás keretében egy irodaépületet, ügyfélszolgálatot és
szálláslehetőséget is magába foglaló főépületet és egy raktár –
tároló melléképületet valósítottak meg. Az átadón ünnepi beszédet
Závoczky Szabolcs, a DDNP igazgatója, Csomor Tibor polgármester,
Dr. Hargitai János, térségünk országgyűlési képviselője és Dr. Rácz
András környezetügyért felelős államtitkár mondott. A meghívott
vendégek között köszönthettük Stipan Šašlin Urat, a horvátországi
Darázsi-járás elöljáróját, és Sipos Sándor Urat, a Darázsi járás
elöljáró helyettesét, aki egyben Kiskőszeg(Batina) polgármestere.

Velük Önkormányzatunk jó kapcsolatot ápol. Az épületet felszentelte
Bacsmai László plébános és Wébel Zsolt lelkész. Az elkészült
beruházás tervek szerint egy nagyobb fejlesztés első állomása. Ennek
az épületnek a környezetében megfelelő pályázati lehetőség esetén
megépülne egy kisebb oktató-látogató központ is, de nagy
valószínűsége van annak, hogy már a közeljövőben egy kulturált,
szürke marha gulya állattartó telep is megépítésre kerül.
Új pályázatok
A Magyarország Kormánya által, hazai forrásból meghirdetett „Magyar
Falu Program” eddig kiírt mindhárom pályázatában részt kívánunk
venni, pályázatot kívánunk benyújtani.
„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” pályázat keretében a
kultúrházunk akadálymentesítésére - akadálymentes feljáró rámpa,
terasz, WC., színpadi öltözők és a nyitott folyosó fa-üveg portállal való
lezárása, valamint fűtés korszerűsítés – pályázunk. A tervezett munka
100%-os támogatottságú, értéke 12 millió forint. A pályázati anyag már
teljes egészében elő van készítve, beadásra vár (műszaki tervek,
leírások, költségvetés, nyilatkozatok, stb.)
Megjelent
az „Orvosi rendelő” felújítására kiírt pályázat is. A
pályázati tervdokumentáció előkészítése folyamatban van. Ebben a
pályázatban a rendelőnket szeretnénk bővíteni, felújítani a mostani
helyén. Megvalósulása esetén egy minden tekintetében XXI. századi
rendelőnk lehet. A pályázat maximális támogatása 30 millió forint lehet.
Előzetes becslés alapján a mi „tervezetünk” 20-25 milliós
nagyságrendű.
Szintén megjelent az „Orvosi Eszköz Beszerzése” című pályázat.
Ebben a pályázatban Dr. Kiss Csilla háziorvosunkkal egyeztetett orvosi
eszközökre nyújtunk be pályázatot 3 millió forint értékben (ez a
maximálisan támogatott összeg). A pályázat összeállítása folyamatban
van.
Mennyi az esélyünk arra, hogy nyer is valamelyik pályázatunk? Nem
tudom. Összességében kevés a forrás, de ha nem adjuk be a
pályázatokat, akkor biztosan nem is nyerünk. A másik lényeges
szempont, ha nem is nyerünk, de lesz egy olyan kész műszaki anyaga
az Önkormányzatnak, amellyel egy kis aktualizálást követően bármikor
újra tud pályázni!
Kivitelezés alatt lévő pályázataink
Bizonyára többen észrevették, hogy az eszéki út felé kivezető
utunkról Mohács irányába egy útépítés folyik. Ez az út az
Önkormányzat által elnyert pályázati forrásból és
önkormányzati önrészből épül, és a Várdomb közepéig fog
vezetni, ahol majd a GINOP pályázat keretében elnyert
világörökségi helyszín fejlesztése építési beruházásunk fog
megvalósulni 100 millió forint összértékben. Az út egy-két
héten belül elkészül.
A közelmúlt napjaiban fejeződött be a temetőinkben fellelhető, 4
db első világháborúban, vagy annak következményeként
elhunyt, volt lakosunk sírjainak felújítása, melyeknek
felújításaira pályázati forrásból nyertünk támogatást.
Tudjuk, még rengeteg megoldatlan feladat vár ránk, de azt se feledjük,
hogy az elmúlt négy év során mennyi minden változott a falunkban.
A falu lakossága is sokat tehet annak érdekében, hogy még gyorsabb
és hatékonyabb legyen a fejlődésünk, súrlódás mentesebb az egymás
mellett élésünk. Ebben kérjük Minden kölkedi és kölked-erdőfűi
lakosunk együttműködő segítségét!
Csomor Tibor - polgármester
Felhívás!
A Kölkedért Közalapítvány Tisztelettel kér Minden kölkedi és erdőfűi,
személyi
jövedelemadót
fizető
lakost,
hogy
személyi
jövedelemadójának 1%-át ajánlják fel az Alapítvány javára. A befolyó
összegből - mint eddig mindig -, továbbra is a gyerekeket és a falu
társadalmi szervezeteit kívánjuk támogatni.
Felajánlásukat a 18316142-1-02 adószámra tehetik meg.
Köszönettel: Kölkedért Közalapítvány Kuratóriuma
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván Községünk Minden Lakójának
a Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat- és a Kölkedi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat vezetősége, az óvoda kollektívája, a
nyugdíjas klub tagjai, a BOTOND HE-, a Kölkedi Lövész Sport
Klub-, a Kölkedi Sport Egyesület-, az Erdőfűért Egyesület
vezetősége és a Kölkedért Közalapítvány kuratóriuma

Kölkedi Hírmondó Kölked Község Képviselő-testületének ingyenes híradója.
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