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Indul a „Magyar Falvak Program”
Valószínűsíthetően a 2014-2020-as időszak Európai Uniós
pályázati felhívásai között községünk számára már nem lesz
olyan elérhető pályázati kiírás, amelyben indulni tudnánk. Úgy
gondolom, hogy így is szép teljesítmény az az 500 millió forint
összértékű nyertes pályázatunk, aminek jelentősebb része még
csak ezután fog kivitelezésre kerülni, így:
A belterületi csapadékvíz elvezetés kivitelezése – 46 millió
forint
Altinum (Várdombon) világörökségi fejlesztésünkhöz vezető
aszfaltos út megépítse – 57 millió forint
Altinum világörökségi helyszín fejlesztése – 100 millió forint
Belterületi útfelújítás – 30 millió forint
Iskola-óvoda-tornaterem külső felújítása, hőszigetelései,
akadálymentesítése, napelem park telepítése – 169
millió forint
Sportpálya épülete mellé
nézőtér és lőállások fedett
előtetőjének építés – 5 millió forint
Református- és katolikus temetőkben urnafalas- és
urnasíros temetkezési lehetőség kialakítása gránit
urnafallal, térburkolatos járdával – 2-2 millió forint
A „Magyar Falvak Programot” Magyarország Kormánya az
1669/2018. (XII.10.) kormány határozatával hagyta jóvá.
Lényege és jelentősége az 5.000 fő alatti települések további
fejlesztése. A pályázati kiírások pontos tartalmát még nem
ismerjük, de bízunk abban, hogy a falu Iparűzési Adó bevételei
miatt nem szenvedünk hátrányos megkülönböztetést, és jó
eséllyel pályázunk további fejlesztéseink megvalósítására.
Ebben az évben mintegy 75 milliárd forint összegre lehet
pályázni. A „Magyar Falvak Program” előreláthatólag a következő
években is folytatódik. Az előrevetített pályázati programelemek
ismeretében csak úgy, bármire nem lehet majd pályázni.
Önkormányzatunk az alábbi fejlesztésekre tervezi benyújtani
pályázatát:
Az orvosi rendelő „vissza hozatala” az eredeti épületbe,
energetikailag korszerű, akadálymentesített, teljes
felújítással
A volt orvos szolgálati lakásának komplett felújítása,
hasonlóan a rendelőhöz
Óvoda sportudvar
Óvoda belső átalakítása, óvónői öltöző, tálaló konyha
kialakításával az iskolai rész egy 6 x 6 méteres
helyiségének hozzácsatolásával, külső részen fedett
kisbicikli és babakocsi tároló kialakítással
Kultúrház akadálymentesítése – akadálymentes feljáró és
vizesblokk kialakaítása, boltíves folyosó üvegportállal
való bezárása, öltöző kialakítási munkák
Sportudvar megépítése egy 22x44 m alapterületű,
műfüves sportpályával a Majális-parkban, iskolások
és a falu minden lakója számára (esetleg öltöző
épülettel kiegészítve)
Katolikus temetőben új kerítés építése
(református
temetőre
a
Mohács-Kölkedi
Református
Társegyházközség pályázhat)
Katolikus temetőben járda építés (református temetőben
szintén
a
Mohács-Kölkedi
Református
Társegyházközség jogosult pályázni)
Katolikus temetőhöz vezető szilárd burkolatú út építése
a Rózsa utcától a temető kapujáig

Új tanyagondnoki busz beszerzése
Egy nagyobb teljesítményű traktor beszerzése fűkasza, rézsű
kasza, tolólap, útgyalu adapterekkel, elsősorban a nagy
területű füves ingatlanaink és földútjaink karbantartására
Valószínűsíthetően ezekre be tudjuk majd nyújtani a
pályázatainkat, melynek egy része tervezési munkát is igénylő
előkészítéssel járó feladat. Más önkormányzatok többségéhez
viszonyítva
mi
ezeket
a
pályázatainkat
az
Önkormányzatunkat, a falut terhelő költségek nélkül fogjuk
benyújtani.
Visszavont pályázat helyett, új pályázat benyújtása
Mint arról már a tavalyi évben hírt adtunk, pályázatot nyújtott be
Önkormányzatunk a Leader pályázati felhívás keretében egy
családi rendezvénytér megépítésére, nyolc millió forintos
támogatásra. Sajnos forráshiány miatt a pályázatunkat vissza
kellett vonnunk, de helyette kisebb támogatottságú fejlesztésre
ismét nyújthattunk be pályázatot. Az új pályázatunk a mindkét
temetőnkben teljesen azonos műszaki tartalommal kialakítandó
urnafalas- és urnasíros temetkezési lehetőség megvalósítása lett.
A tervezett urnafal 18 db urnafülkés, gránit kivitelezésű. A 76 m2
térburkolatos járda közlekedő és kegyeleti tér mellett pedig 24 db
urnasíros temetkezési hely alakul ki, és 4-4 db kültéri pad is
elhelyezésre fog kerülni.
A 12.000,- forint értékű téli rezsicsökkentésről
A
benyújtott
jogosultsági
pályázatuk
alapján
az
Önkormányzatunkhoz a múlt év végén megérkezett Minden
jogosult
12.000,forintos
kormányzati
támogatása
a
Magyarország Kormánya által még tavaly tavasszal megígért téli
rezsicsökkentésre. A tüzelőanyag biztosítása érdekében Kölked
Község Önkormányzata felvette a kapcsolatot a Gemenc Zrt.-vel.
Sajnos a Gemenc Zrt. a számunkra szükséges, mintegy 80 erdei
köbméter mennyiségű tűzifát a megkeresés idején nem tudta
biztosítani, mert nem volt ekkora készlete. Mindössze néhány
köbmétert tudtak volna biztosítani, de vegyes fafajból. Az
egységesség-, az azonos tartalom- és minőség miatt „be kell
várnunk azt az időt”, amikor azonos fafajból ekkora mennyiséget
biztosítani tudnak számunkra. A 12.000,- forint értékben benne
van a megvásárolandó fa ára és annak beszállítási költsége a
faluba. Már előzetesen is tájékoztatunk a rezsicsökkentésben
érintett Minden Kedves lakónkat, hogy amikor ténylegesen is
birtokunkban lesz a fa, annak az Önkormányzat által biztosított
központi lerakóhelyéről (valószínűleg a „Balogh” udvar) való
elszállítása (haza szállítása) a jogosult feladata lesz.
Így tudta önkormányzatunk 2019. január 17-ig. Viszont ezen a
napon kaptunk a Magyar Államkincstártól egy tájékoztatást, mely
szerint: „…..az önkormányzat esetleg megvásárolja egyben a
fát és szétosztja az igénylők között. A minisztérium ezt nem
engedélyezi. A minisztérium határozott válasza, hogy a
tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodótól (pl
TÜZÉP) vegyék át az igénylők a tüzelőanyagot. (Ennek az
elszámolásból ki kell majd tűnnie).” Aláírásként: Magyar
Államkincstár Államháztartási Iroda. (Megjegyzés: az idézet
eredeti, abban semmilyen nyelvtani helyesbítést nem
eszközöltünk.)
Jelenleg Önkormányzatunk „nyomoz” annak céljából, hogy

kiderítse, egyáltalán kitől is szerezhető be a jogosultak tüzelője?!
Kinek is utalja át tüzelővásárlási célból az Önkormányzat a nála lévő
kormányzati támogatást úgy, hogy ebből „baja” sem az
Önkormányzatnak, sem a jogosult lakosságnak ne származzon, és a
jogosultak végre átvehessék a támogatásuk ellentételezéseként a
tüzelőjüket?!
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Kölked Község 2019. évi rendezvény naptára
Minden Kedves Lakónkat Tájékoztatjuk, hogy Kölked Község 2019.
évi rendezvény naptárát több helyen is megtekinthetik. Így az
iskolában, óvodában, könyvtárban, orvosi rendelőben, nyugdíjas
klubban és a védőnőnél. Ezen kívül Kölked Község honlapján, a
kölked.hu-n is olvasható.
Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Kölked Község
honlapján általában olvasható minden fontos információ. A plakátokon
megjelentetett hírek, felhívások a honlapunkra is fel szoktak kerülni
(kölked.hu), így aki teheti, folyamatosan nyomon követheti ezeket a
híreket, de más hasznos információkat is megtalálhat.
BOTOND HORGÁSZ EGYESÜLET FELHÍVÁSA
Új egyesületi székhelyünk és fogadóidőnk: Kölked, Tisza utca 6.,
az Önkormányzattal egybe épült „KÖZÖSSÉGEK HÁZA”
épületében (a temető irányába) , keddenként, 18:00 órától.
Felhívjuk Minden Kedves Horgásztársunk figyelmét arra, hogy a
2018. évi fogási naplók leadásának határideje 2018. február 28. A
később leadott fogási naplók után 2.000,- Ft bírságot kell fizetni! Arra
is kérjük figyelni, hogy összesíteni és kitölteni kell a 2018. évben
horgászattal eltöltött napok számát (nagyon fontos!!!), valamint az
egyes vízterületeken kifogott halmennyiségeket fajonként és
vízterületenként a fogási napló 38. oldalán! Amennyiben ezt nem
teszik meg, EMELT DÍJAS OKMÁNYT KELL FIZETNI a következő évi
horgászengedély váltásakor!
További fontos változás, hogy 2019-től, újabb érvekkel, már csak a
„MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA” birtokában lehet horgász engedélyt
váltani és horgászni (kivéve: gyerekek, külföldiek). Ezért minden
horgászni kívánó volt horgásztárs figyelmét felhívjuk arra, hogy az
egyesületénél, vagy online regisztrálja magát a kártya
megszerzéséhez (bővebb információk a megjelölt regisztrációs
helyeken kaphatók). Természetesen ez nem ingyenes, potom 1.732,Ft + ÁFA, összesen 2.200,- forint költséget jelent minden regisztráló
horgász számára. Ez az összeg nem az egyesületek pénztárát fogja
gyarapítani. A kártya 5 évig lesz érvényes, utána majd megint, ma
még ismeretlen költségen új kártyát kell váltani. Hogy ennek mennyi
a valós előállítási költsége ma – és majd 5 év múlva -, azt persze
nem tudjuk.

Bízunk abban, hogy ez az elvonás majd nyertes pályázatok révén,
kis kerülővel, de visszakerül a faluba. Érdekességként
megjegyezzük, hogy Budapest esetében a szolidaritási adó
mértékét a Kormány a 2019. évi költségvetésében 10 milliárd
forintban határozta meg (2018-ban ez 5 milliárd volt). Ez a szám
Budapest 1 millió 700 ezer lakosára vetítve lakosonként cca. 6
ezer forintra jön ki. Összehasonlítva Kölkedtől lakosonként több
mint 12 ezer forintot vonnak el, vagyis kétszer többet mint
Budapest egy főre vetített lakosa esetében.
Megvásárolták a Mohács-Kölked Református Társegyházközség
tulajdonában álló volt iskola épületét. Az ingatlan új tulajdonosa
kölkedi származású, és nagy valószínűséggel egy, a régi iskola
épületének eredeti tömegű és homlokzati kialakítású hangulatát
idéző, teljesen felújított épületet szeretne megvalósítani. Leendő
funkciója egyenlőre még nem 100%, de minden bizonnyal a falu
fejlődését szolgáló, nem ipari jellegű, szép környezetű létesítmény
lesz belőle.
Minden kétséget kizáróan bizonyítható két esetben kellet „kutya”
ügyben eljárnia a település jegyzőjének. Többszöri felszólítás
ellenére is, veszélyes, harci kutyák szabadon garázdálkodtak a
településen és már több alkalommal meg is támadtak lakókat!
Ezért, jegyzői hatáskörben lettek megbírságolva. Igaz, a bírságok
nem kerültek befizetésre és azóta is érkezett már bejelentés
ugyan azon veszélyes kutyákról, hogy szabadon, mindenféle
felügyelet nélkül kóborolnak a faluban. Ne gondolja senki azt,
hogy nincs lehetőség a be nem fizetett bírságok érvényesítésére!
Van, és be is fog következni! De nem is a bírságok befizetésén
van a lényeg, hanem azon, hogy egyes, gazdával is bíró, harci-,
vagy agresszív ebek valakit súlyosan megtámadnak! És itt
leginkább a gyerekek vannak veszélyben! Ez nem játék! Ez
nagyfokú felelőtlenség, amely a végtelenségig nem mehet! Kérjük,
ha valaki nem tudja a kutyáinak tartási körülményeit biztosítani, az
inkább váljon meg tőle addig, amíg nem történik nagy baj!
Hasonló helyzet és szokás alakult ki egyes háztartások szennyvíz
kezelése területén is. Egyszerűen kiszivattyúzzák az udvarukba,
vagy a kertjükbe a szennyvizet! A múltban több felszólító levél
kiment ezzel a magatartással - cselekedettel – kapcsolatban is.
Az ilyen esetekben is a jegyző az eljáró hatóság, de itt sincs
tovább, mert a szabálytalankodók úgy gondolják, hogy nem kell
ezzel foglalkozni. Minden a jövőben bekövetkező lakossági
bejelentés esetén el fogunk járni a szabálytalankodókkal
szemben, mert egy közösségnek és főként a szomszédoknak
joga az, hogy a szennyvíz ne a föld felszínen kerüljön
ártalmatlanításra.
És, akkor már ne maradjon ki a sorból az udvarokban történő gumi,
műanyag égetés sem (a kerti hulladék égetése a helyi
rendeletben szabályozva engedélyezett)! Ezekben az esetekben
is a jegyző az eljáró hatóság! Ám amennyiben biztosra szeretnénk
menni és valaki ilyen cselekményt lát, észlel, legjobb és leg
biztonságosabb felhívni a katasztrófavédelmet (tűzoltóság), mert
ők biztosan, „melegében” ki fognak jönni a bejelentésre és
biztosan ki fogják szabni a minimum 30.000,- forint szabálysértési
bírságot!
A közelmúltban
–
megunva
a
szomszéd
nemtörődömségét - volt már Kölkeden olyan lakossági
(szomszéd) bejelentés, amikor műanyag égetés bejelentésre kijött
a katasztrófavédelem és korra, szociális helyzetre való tekintet
nélkül, méltányosságból „csak” 30.000,- forint bírságot szabtak ki
(ennyi a minimum). Itt is csak azt lehet mondani, ha tiszteletben
tartjuk egymást, a szomszédokat, akkor ilyen probléma nem lesz.
Településünkön jártak a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség „Téli
rezsicsökkentés” ellenőrzésével megbízott munkatársai. Annak
ellenére, hogy a gázzal fűtők, vagy vezetékes földgáz tüzelésű
tűzhelyet használók már megkapták a 12.000,- forint
rezsicsökkentést a gázszámláikban
jóváírva, többen
figyelmetlenségből, vagy szándékosan tettek még egy „próbát” és
beadták fára is az igényüket. Természetesen a központi rendszer
azonnal érzékelte azt, hogy mely háztartások kapták meg már
gázban a támogatást és melléje még fát is igényeltek. A
Katasztrófavédelem munkatársai ily módon már kész listával
érkeztek meg a településünkre és „biztosra” mentek. Így a
„duplán igénylő” háztartások újabb igénylését nem tudták
befogadni.

Hírek röviden
Sajnálatos, bosszantó, de tény. Senkit meg nem kérdezve zárt be
végleg a Mohácsi Takarék Bank Kölkedi Kirendeltsége.
Magyarország 2019. évi költségvetése tervezete alapján a
közmunkára szánt költségvetési forrás 166 milliárd forint. Ez a
szám 2018-ban még 206 milliárd forint volt. A 20% csökkenés
azt jelezheti, hogy a megpályázható közmunkás létszám keret is
közel hasonló arányban fog csökkenni. A falu biztonságos
működéséhez viszont szükségünk van azokra az emberekre,
akiket közmunkában foglalkoztatunk. És mindehhez azért azt is
tudnia illik Mindenkinek, hogy egy közmunkás, ha nincs
gyermek után járó kedvezménye, akkor mindössze 52 ezer
forintot kap kézhez!
Az állami költségvetésből településünk idén is igen kevés normatív
támogatást kap, mindösszesen négy címen. Az óvodára kapott
támogatás tényleges költségeink kb. 80%-át fedezi (4-5 millió
forint saját erőt kell hozzáadnunk). Tanyagondnoki szolgálatra
kapunk 3.100 ezer forintot, könyvtárra 1.800 ezer forintot. És
ennyi. Igaz, kapunk még a gyermekek étkeztetésére is normatív
támogatást, de jelen állás szerint az étkezési díjak cca. 44%-át
a falu költségvetéséből kell pótolnunk.
Forintosítva, az iskolások esetében az önkormányzati
támogatás napi mértéke adagonként 304,- Ft, az óvodások
esetében 312,- Ft. Mivel az állam nem a teljes összeget
finanszírozza, csak az önkormányzat kiegészítésével együtt
érvényes az az információs tájékoztatás, mely szerint a
gyermek étkeztetés ingyenes.
Legközelebbi események
További kedvezőtlen hatás a falura nézve, hogy a tavalyi évben Február 8. 18ºº óra
szolidaritási adó címén az állam által igénybe vett 8,9 millió Nosztalgia Mozi a Népházban, utána beszélgetés, szerény állófogadás
forint iparűzési adó a 2019.-évben már 12,5 millió forintra a kisteremben
emelkedett..
Helyszín: Népház, az Önkormányzat szervezésében
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