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segítenie. Akik a gyerekek és szervezők napi ebédjét házias
ízekkel és egyéb mindenféle finomságokkal, sóssal, sütikkel,
Szeptember 09. napjával lezárultak a 2019. évi Önkormányzati fagyival, szörppel biztosították: Czimmer Jenőné Gizike néni,
Választásokon való induláshoz szükséges aláírás gyűjtések. A Habling Imréné Zsuzsa néni, Balogh Roland, Fodorné Virág
jelöléseket polgármesteri, képviselői, német és roma nemzetiségi Brigitta, Csomor Tibor, Késics Anikó, Kantárné Vezér Gabriella,
Kerényi Dominika, Ilka Lászlóné Ibolya néni, Horváth Istvánné
képviselői jelöltségre lehetett gyűjteni.
A választásokon indulók névsora, amely névsor egyben a Erzsike, Czimmer Zoltánné Nusi néni, Sipos Tímea, Gacza
majdani szavazólapokon is ebben a sorrendben lesz, mivel a Gáborné Évi néni, Fábik Kálmán, Csomorné Erdősi Éva.
Segítők voltak: Sipos Lili, Pelcz Kriszta, Dudás Barni, Fodorné
Helyi Választási Bizottság már megtartotta ennek sorsolását.
Virág Brigitta, Radnai Évi, Pallós Bogi, Kovács Réka, Gacza
Polgármester jelöltek: Csötönyi Dániel, Csomor Tibor
Képviselő jelöltek: Orsós Jánosné, Kun Csaba Lászlóné, Gáborné Évi néni, Gacza Emese, Titz Péter, Hegedűs Timi,
Füredi Zoltán, Balogh Roland, Muskát Zoltán, Tokai János, Horváth Erzsi, Gabler Rebeka, Balog Rómeó, Szekeres Panna,
Gerber Csaba, Késics János, Schultz Bettina, id. Hegedűs Késics Mladen.
Sándor, Czimmer Zoltánné, Fodorné Virág Brigitta, Habling És a főszereplő gyerekek: Hullám Levente, Bojtor Hanna, Sipos
Zsombor, Csötönyi Krisztián, Fodor Bálint, Komli Edina, Szabó
Imréné, Tutti Tibor, Fodor Antal
Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő jelöltek: Vivien, Szabó Nikoletta, Orsós Máté, Balogh Bálint, Kantár Léna,
Czimmer Gábor Ferenc, Tutti Tibor, Habling Imréné, Berger Kovács Kitti, Horváth Norbert, Horváth Barbara, Bognár Kevin,
Schultz Lilyána és a tábor szervezői, vezetői, Katona Krisztina és
Péter, Habling Imre
Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő jelöltek: Gacza Gábor.
Schultz Bettina, Mihálovics Zoltán, Balog Sándor, Bogdán Anikó, Mindenkinek gratulálunk!
Orsós Orsolya, Balog János, Balogh Roland, Balog Zoltánné, Jó buli volt!
Horváth Erzsébet, Fodorné Virág Brigitta, Mihálovics Jánosné, Köszönjük!
Mindezek után kell-e folytatás?
Horváth Szabolcs
Amennyiben bármely jelölt a lakosság felé szeretne Bárkiken is múljon, javasolni tudjuk, hogy legyen!
bemutatkozó tájékoztatót tartani, arra előzetes időpont
bejelentéssel
térítés
mentesen lehetősége van
a Kultúrház hangtechnikai eszközök beszerzése
kultúrházban
Bejelentés, időpont egyeztetés az Önkormányzati Hivatalban Önkormányzatunk még a tavalyi évben, az Emberi Erőforrások
Minisztériumához benyújtott közművelődési pályázat keretében
Tuttiné Merkler Gabriellánál lehetséges.
elnyert 403 ezer forint támogatással és önrész vállalásával
együtt 680 ezer forint értékben szerzett be hangtechnikai
Életre kelt buszmegálló
berendezéseket
a
kultúrházunkba.
Komoly
minőségű
2019 augusztus 18-án került átadásra az az alkotás az iskolával hangszórók, keverőpult, erősítő, mikrofonok és kiegészítő
szemben lévő buszfordulónknál, amelyet Katona Krisztina és berendezések kerültek beszerzésre. Zenekari bálok kivételével
Gacza Gábor vezetésével a Murál – Morál Egyesület ha a jövőben lesz valamilyen rendezvényünk a kultúrházban,
szervezésében kölkedi, 8-15 éves gyerekek álmodtak meg. A hat már nem kell hangtechnikai eszközök után szaladgálnunk!
napos együttlét és alkotótábor végeredménye egy olyan életkép
lett, amely hűen tükrözi mindazokat az értékeinket, amelyek a 2.832.468,- forint támogatás orvosi eszközökre
„mi kis falunk” környezetére oly jellemzőek. A gólyák, a hal, a
horgászat, az autós- és kerékpáros turizmus, fák, virágok, vad- A Magyar Falu Program keretében a fenti összegben nyert el
és háziállatok egyvelege mind-mind egy kis gyerekcsapat által Önkormányzatunk 100%-os támogatást, amelyből igen fontos
megálmodott életkép. A gyerekek garantáltan élvezték azt, hogy orvosi eszközöket fogunk vásárolni. A pályázatunk eszközlistáját
részesei lehettek egy olyan kezdeményezésnek, amelynek háziorvosunkkal, dr. Kiss Csilla Nicolette doktornővel egyeztetve
eredménye teljes egészében visszatükrözi az Ő lelki világukat, állítottuk össze. Néhány fontosabb és anyagilag is jelentős orvosi
berendezés a beszerzendő eszközök közül, azok beszerzési
gondolataikat, a szülőfalujuk iránt érzett szeretetet, és
létrehozott egy olyan mesevilágot a számukra, amelyben Ők is a árával: Holter ABPM 05 vérnyomásmérő 380 ezer forint, Holter
mese főszereplőivé válhattak. Az átadón csak őszintén EKG Contec készülék 395 ezer forint, SAVER defibrillátor 450
mosolygós gyerekarcokat, néhány elgondolkodtató felnőtti ezer forint, Boka-kar index mérő 480 ezer forint, egyedi gyártású
könnycseppet és az ünnepséget megtisztelő, igen szép számú EKG MORTARA készülék 670 ezer forint. Az elnyert és
elégedett érdeklődőket lehetett látni! Ezért a csoportképért, és beszerzésre kerülő eszközök a falu tulajdonát fogják képezni és
azért, hogy lett, hogy volt egy olyan közös téma ami Mindenkit reményeink szerint doktornőnek és mindenkori orvosainknak
szűrésben,
egyformán boldoggá tudott tenni, érdemes volt megszervezni ezt nagy segítségére lesz a megelőzésben,
a gyerektábort, segíteni annak sikeres lebonyolításban és gyógyításban és ha nagyon szükséges, akkor az életmentésben
is, amire például a defibrillátor berendezés szolgál.
mindennek eredményét élvezni, átélni az átadó órájában.
Köszönjük a tábort legnagyobb mértékben anyagilag is támogató
Kölkedért Közalapítvány, a Kölkedi Német Nemzetiségi Szociális tűzifa pályázat
Önkormányzat, a Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közös támogatását! Jó volt átérezni azt, hogy olyan összefogás Önkormányzatunk a korábban benyújtott szociális tűzifa pályázatra
valósult meg, amelyben Kölked Község Önkormányzatának már 2.743.200,- forint támogatást nyert el. Ebből az összegből 167
„csak” a legkisebb összegű támogatással kellett a megvalósulást erdei köbméter fekete dió tűzifát tud megvásárolni, amire majd a
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK - 2019. október 13.

közeljövőben tudják a szociálisan rászoruló családok igényléseiket
benyújtani. A benyújtás feltételeiről még ez után fogjuk kiértesíteni a
lakosságot. Előzetesen annyit a pályázás lehetőségéről, hogy a
jogosultság megállapításának legfőbb alapja majd az egy
háztartásban közösen élők átlagjövedelme lesz. Az átlagjövedelem
korlátozó határértékét nem az Önkormányzat állapítja meg. Azt
központilag előírt irányelvek alapján be kell tartanunk, attól eltérni
nem tudunk!
Pályázataink, amelyek nem nyertek
A Magyar Falu Program keretében benyújtott kultúrház
akadálymentesítési és felújítási pályázatunkat, valamint az orvosi
rendelő átalakítási-felújítási pályázatunkat a döntéshozók most nem
támogatták. Azért csalódottak nem vagyunk, mert az országunkban
elvileg 2800 település pályázhatott, így a jó adóerő képességünk
miatt kicsi volt az esélyünk a nyerésre. A pályázati anyagunk viszont
elkészült, meg van, és valószínűsíthetően a 2020. évben ismét be
lehet nyújtani őket. Kis munkával aktualizálva talán sikerül jövőre,
vagy utána. Nem kell majd a végtelenségig várnunk, össze fog jönni!

kivitelezését már csak a jövő évben tudjuk megvalósítani.
Reményeink szerint még az ősszel kivitelezésre kerülhet a mindkét
temetőnkben azonos tartalmú urnasíros- és urnafalas temetkezési
lehetőségek kialakítása, építése. A pályázatot elnyertük. Amint
megkapjuk a Támogatói Okiratot, a kivitelezési munka is megkezdhető
lesz.
Kölkedi Lövész Sport Klub – Kölkedi Sport Egyesület létesítmény
fejlesztése
Megkezdődött a két sportegyesületünk által megpályázott és elnyert
létesítmény fejlesztés, amelynek keretében a spotpálya öltöző épülete
mellet térburkolás és esővédő előtető építése fog megvalósulni,
mintegy 5 millió forint értekben! Ennek elkészültével a foci mérkőzések
esetleges rossz időjárásban való megrendezés során a szurkolóink
védett helyre tudnak húzódni, és minden feltétele meg lesz a
színvonalas lövészversenyek megtartásának. És, ne feledjük, egy még
színvonalasabb május elsejei és augusztus huszadikai közös
rendezvény, vagy más, ma még nem ismert kezdeményezések
megtartására is alkalmas lesz a sportpálya környezete!

A Magyar Falu Program keretében a közelmúltban benyújtott Foci hírek
további pályázataink
Nagyon úgy tűnik, hogy ebben az évben is tovább fog csökkenni a
Óvoda belső fejlesztése – a XXI. század elvárásainak már nem miáltalunk már „megszokott” bajnokság színvonala. Ettől az még lehet
igazán felel meg az óvodánk. Az ovis gyerekek száma is indokolja, szórakoztató és reményeink szerint az is lesz. És megint, és újra olyan
hogy legyen már egy kulturált tálaló- mosogató konyha a jelenlegi szép számban szurkolnak ennek a kis kölkedi foci közösségnek a
három négyzetméteres helyiség helyett és az óvoda dolgozói is helybéli és igen szép számú környékbeli szurkolóink, mint azt tették az
megérdemelnének már egy tisztességes öltözőt. A tervezett elmúlt jó néhány év során is. A focipálya fejlesztés egyben a hű
fejlesztés 36 m2 alapterületen, bútor beszerzéssel együtt, mintegy 8 szurkolóink megtartását is célozza, hogy eső esetén sem rohanjon
millió forintos pályázati forrást igényel. Eredményt még nem tudunk, haza Senki, hanem segítsen bíztatni a csapatot és ne hagyjon a
büfében sem „felesleges” söröket! A tavalyi bajnokcsapat szinte
de hamarosan lesz az is!
Óvoda udvar fejlesztése – erre egy másik pályázat keretében volt teljesen együtt maradt, sőt két igen jó képességű játékossal sikerült
lehetőségünk benyújtani pályázati dokumentációt. Ennek keretében a erősítenünk. Arra buzdítunk Minden Kölkedit, hogy csatlakozzon a
gyerekek számára egy kisbicikli tároló helyiséget szeretnénk szurkolók köréhez!
megépíteni mintegy 14 m2 területen, 1 millió forint értékben.
Belterületi út felújítása – a leginkább rossz állapotú Árpád utcai Iskola – Óvoda gyerek étkezési díjak
szakaszt szeretnénk felújítani, amennyiben pozitív elbírálás alá
esünk. Kicsi esélyt látunk az eredményességre, de hát, ha meg sem Minden érintett szülő megértését kérjük abban, hogy sajnálatos módon
próbáljuk? Egyéb iránt 30 millió forint támogatásra nyújtottuk be nincs esély arra, hogy csökkentsük az étkezési térítési díjakat.
pályázatunkat. Itt kívánom megjegyezni, hogy folyamatban van egy Bizonyára Mindenki közvetlenül is érzékeli azt, hogy milyen drasztikus
másik útfelújítási pályázatunk is, amelyről még szintén nem történt mértékben változtak egyes élelmezési alapanyagok árai, így például a
döntés, és amelynek keretében a teljes Hunyadi utca, Nagy Lajos zöldségféléké és a húsoké is. Tapasztalatból szinte bizonyosan
utcák részben, Zrínyi utca visszamaradt része, Tisza és Rákóczi kijelenthető, hogy aminek az ára egyszer felemelkedett, az már nem
utcák visszamaradt része, Móricz Zsigmond utca és Alkotmány utca igazán fog csökkenni. Így az élelmezésben sem várható, hogy
csökkenő árakban lehessen bízni, sőt inkább arra kell felkészülnünk,
szerepel.
Temetői kerítés felújítása – ennek keretében a katolikus (köz) hogy emelkedni fog. Egyéb iránt – immár többedik alkalommal – ismét
temető kerítésének, kapuinak cseréjét szeretnénk megvalósítani, tájékoztatunk Minden érintett szülőt arról, hogy az állam által
mintegy 4.5 millió forint összegből. Pályázatunkat erre is reklámozott ingyenes gyermek étkeztetés valójában úgy ingyenes,
hogy a költségek 40-45%-át önkormányzatunk saját bevételeiből
benyújtottuk.
Parkoló építése – az önkormányzat udvarának egy részén és a adja hozzá. Így gyermekenként havi 5-6 ezer forint támogatást
Tisza utca felőli, jelenleg gyepes területen szeretnénk térburkolást biztosítunk a rászoruló gyerekeknek, családoknak.
készíteni a Magyar Falu Program keretében. Mintegy 180-200 m2
Foglalkoztatás Ösztönző Támogatás – 54.217,- forint
felület burkolására, cca. 2.5 – 3 millió forint összegben pályázunk.
Folyamatban lévő beruházásaink
Megkezdődött a belterületi csapadékvíz elvetésre nyert pályázatunk
kivitelezése. Az összességében 46 milliós támogatottságú munkák
befejezése november végére várható
Október végéig elkészül az a 2000 méter hosszú, 3 méter széles
útfelújítás, amely során új aszfaltréteget kapnak az alábbi utcáink:
Mátyás utca északi része, Nagy Lajos utca részben, Kossuth Lajos
utca teljesen, Rákóczi utca, Széchenyi utca, Toldi utca, Arany János
utca. A felújítást még azért nem kezdik el, mert vannak olyan utcáink,
amelyeket a vízelvezetési munkák is érintenek. Így azok elkészülte
után indul el az útfelújítás.
A közeljövőben kiírásra kerül az általános iskola 169 millió forintos
energetikai felújításának közbeszerzése (árajánlatok bekérése).
Időjárás függvényében akár már idén tényleges munkák kivitelezése
is megtörténhet. Mivel az összes homlokzati nyílászáró cserére kerül
és azok cseréje nem feltétlenül időjárás függő, ezért azokat nagy
valószínűséggel ebben az évben ki tudjuk cserélni. Ez is sokat
jelentene, hiszen a 32 éve átadott épület fa nyílászárói már igen
korszerűtlenek és el is öregedtek.
Viccesen úgy is mondhatnánk, hogy az „épület természetes
szellőzése megoldott”.
A tervező miatt csúszásban vagyunk a világörökségi fejlesztésünk,a
Várdombon (Altinum) megvalósuló beruházásunk kivitelezésének
megkezdésével. Valószínűsíthetően ott a 100 milliós pályázatunk

Magyarország
Kormánya
egyszeri
Foglalkoztatást
Ösztönző
Támogatást nyújt Minden olyan közfoglalkoztatásban dolgozó
munkásnak, aki a 2019. évben legalább 90 napot dolgozott és
augusztus 01. napján állományban volt. Csak az érdekesség kedvéért
megemlíteném, hogy a mi falunknak ebben az évben már 20% önerőt
hozzá
kellett
ahhoz
tennie,
hogy
alkalmazhasson
közfoglalkoztatottakat. Ez Kölked esetében ebben az évben 3 millió
forintot jelent. Mivel a múltban ilyen önerőt nem kellett a településeknek
vállalni, ezért akár úgy is tekinthetnénk, hogy ezt a támogatást a falu
költségvetése finanszírozza. Amivel egyébként a megalázóan alacsony
közfoglalkoztatotti bér mellet akár egyet is lehet érteni, de akkor tegyük
már mellé azt a gondolatot is, hogy ehhez a támogatáshoz az
Önkormányzatok is hozzájárultak! Nem csak Kölked, mások is! Mert
így lenne teljes a kép!
Legközelebbi események
Szeptember 18. 16ºº óra
Képviselő - testületi ülés
Helyszín: Községháza
Szeptember 27.
Európai diáksport nap
Helyszín: Kölkedi Általános Iskola
Szeptember 30.
Népmese Napja
Helyszín: Kölkedi Általános Iskola
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