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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK - 2019. október 13.
Amint azt már bizonyára Mindenki tudja, október 13-án lesznek
az önkormányzati választások. Még egyszer azok nevei, akik a
különböző megmérettetésekhez szükséges számú ajánlásokat
összegyűjtve indulhatnak.
A majdani szavazólapokon az alábbi sorrendben fognak
szerepelni a jelöltek, kiknek sorrendjét a helyi választási
bizottság sorsolta ki.

Polgármester jelöltek: Csötönyi Dániel, Csomor Tibor
Képviselő jelöltek: Orsós Jánosné, Kun Csaba Lászlóné,
Füredi Zoltán, Balogh Roland, Muskát Zoltán, Tokai János,
Gerber Csaba, Késics János, Schultz Bettina, id. Hegedűs
Sándor, Czimmer Zoltánné, Fodorné Virág Brigitta, Habling
Imréné, Tutti Tibor, Fodor Antal

Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő
jelöltek: Czimmer Gábor Ferenc, Tutti Tibor, Habling Imréné,
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•

Berger Péter, Habling Imre

Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő
jelöltek: Schultz Bettina, Mihálovics Zoltán, Balog Sándor,
Bogdán Anikó, Orsós Orsolya, Balog János, Balogh Roland,
Balog Zoltánné, Horváth Erzsébet, Fodorné Virág Brigitta,
Mihálovics Jánosné, Horváth Szabolcs
MÚLTIDÉZŐ 2014-2019
Eltelt megint egy önkormányzati ciklus. Az első olyan ciklus volt
ez, amikor öt évre választottak a települések - így Kölked
Választópolgárai is – saját közösségeik vezetésére jelölteket. A
2019. október 13-án esedékes választások során ismét öt évre
lehet megválasztani a helyi vezetőket. Így polgármestert,
képviselő-testület
tagjait,
nemzetiségi
önkormányzatok
vezetőségének tagjait. De ez a jövő eseménye lesz.
Engedjék meg – függetlenül attól, hogy az elmúlt évek során
folyamatosan tájékoztatva voltak -, hogy felidézzük az elmúlt öt
éves ciklus jelentősebb fejlesztési és egyéb eredményeit egyegy helyszínhez, vagy témakörhöz igazítva. A fejlesztéseket
90%-ban pályázati forrásból valósítottuk meg, a 10% önrészt
pedig az adóbefizetésekből biztosította az Önkormányzat, az
alábbiak szerint:
Megvalósult
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
elnyert
pályázatok
• Felújításra került a templomkertben lévő I. és II.
világháborús emlékmű és környezete, önkormányzati
forrásból.
• A kultúrház előtt lévő volt „felszabadulási” emlékműből egy,
a falunk múltjára és őseire emlékező emlékhely lett
kialakítva
Önkormányzati,
Németés
Roma
Nemzetiségi Önkormányzati támogatásból.
• Temetőinkben négy I. világháborús sírhely került felújításra
pályázati forrásból.
• Mindkét temetőnkben egy-egy urnasíros temetkezési
lehetőség kialakítására nyertünk el pályázatot, mely
munkák kivitelezése még vissza van.
• Kultúrházunkban minden évben fejlesztettünk, így fel lett
újítva a külső homlokzata, az udvari kisépület és
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falazott kerítés is fejlesztésre-felújításra került, vettünk 100
db új széket, 17 db új bankett asztalt, 50 személyes
étkészletet és egy komoly hangtechnikai egységet is
beszereztünk
(erősítő,
hangszórók,
keverőpult,
mikrofonok, stb.)
Komplett felújításra került az Önkormányzati Hivatal és a
szomszédságában
megvásárolt
volt
„tejcsarnok”
épülete. Teljes nyílászáró csere, tető felújítás,
hőszigetelés, új meleg- és hideg padlóburkolatok
készültek, fűtés korszerűsítés, vizesblokk kialakítás és
felújítás, belső átalakítások és természetesen festés
mázolás is történt. Az udvar is ki lett csinosítva.
Szintén komplett felújításra került a már áldatlan állapotú
VÉDŐNŐI szolgálat épülete és vele együtt a nyugdíjas
klub is huszonegyedik századi minőségben lett felújítva.
Az épület felújítása során arra is figyelmet fordítottunk,
hogy a homlokzat is hangulatosabbá váljon.
Mintegy 800 ezer forint értékben járultunk hozzá a Kovács
Károly kölkedi származású adományozónk által
megfinanszírozott óvodai udvari játékok elhelyezésének
egyéb anyag- és munkadíj költségeihez.
1 millió forint értékben állítottunk fel az iskola udvarában
egy udvari sporteszköz parkot.
3,5 millió forinttal járultunk hozzá az iskola fűtés
gázkazánjainak cseréjéhez.
Megközelítőleg 1 millió forintból kellett kialakíttatnunk az
iskolánál 2 db tűzcsapot, mert az iskola területén lévő
régi tűzcsapok már működésképtelen állapotban voltak.
Erdőfűn 1 millió forint értékben bontottunk el egy romos
épületet környezet rendezéssel együtt.
Szintén Erdőfűn az Önkormányzat tulajdonában lévő, 10 db
volt uradalmi
cseléd lakás állagmegóvási munkáit
végeztük el.
169 millió forintot nyertünk el az Iskola és Tornaterem teljes
energetikai
felújítására
(homlokzatés
tető
hőszigetelése, tető vízszigetelés, teljes homlokzati
nyílászáró csere, akadálymentesítés mosdóval együtt,
tornaterem külső hőszigetelése új fémlemez burkolattal,
iskola épület homlokzati pala díszítés cseréje fémlemez
burkolatra, az ezen munkákhoz kapcsolódó minden
egyéb kiegészítő munkák elvégzése, 25 kW
teljesítményű napelem park kialakítása a lapostetőn 98 db napelem).
100 millió forintot nyertünk az UNESCO Világörökségi
várományos helyszín fejlesztésére, Altinum római kori
erődünk helyén, a Várdombon (kilátó- és egy turisztikai
fogadó
épület
építése,
járdákkal,
parkolóval,
parkosítással)
Összességében 60 millió forint értékben építettünk utat a
Várdombhoz, melyből 40 millió forint pályázati forrás
volt.
46 millió forintot nyertünk belterületi csapadékvíz elvezetés
kivitelezési munkáira, mely munkák jelenleg folynak.
15 millió forintot nyertünk belterületi út felújítására,
amelyhez 15 millió forint önrészt vállalva november
közepéig el fog készülni 2 km hosszú, 3 m szélesen
aszfaltozott útfelújítás.
3 millió 335 ezer forintot nyertünk a két temetőnkben
tervezett urnasíros temetkezési lehetőség kialakítására
(75 m2 járda térburkolat és 18 db urna elhelyezésére

alkalmas gránit urnafal megépítésére)
• Közmunka programok keretében az öt év során mintegy
4,5 millió forintot nyertünk gépek beszerzésére,
amelyből még mintegy 2,5 millió forint értékben teljesen
új, még be sem üzemelt, nagy értékű parkgondozási
gépek vannak tartalékban.
• Az elmúlt öt év során több mint 12 millió forint támogatást
nyertünk szociális célú tűzifa kiosztására, amelyből
minden évben a leg rászorultabbakat tudtuk támogatni.
• 2,8 millió forintot nyertünk orvosi műszerek beszerzésére,
amelyek a falu tulajdonát képezik (az eszközök már az
orvosiban meg is vannak).
Elbírálás nélküli, folyamatban lévő pályázataink (Magyar Falu
Program keretében)
• Óvoda belső fejlesztése tálaló-mosogató konyha és
védőnői öltöző, vizesblokk kialakításával.
• Óvoda udvar fejlesztése gyerek kisbicikli tároló
kialakításával.
• Katolikus temető, új, fém elemes kerítés építése.
• Belterületi út felújítására pályázta 30 millió forint értékben.
• 48 LE-s kistraktor beszerzése szárzúzó – és rézsű kasza
adapterrel.
• Holtág rehabilitációs projekt megvalósítása közösen,
melynek résztvevői: Duna-Dráva Nemzeti Park, Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság, Gemenc Zrt., Bóly Zrt.,
Horvátországi Darázsi-járás és Kölked Község
Önkormányzata.
Sikertelen pályázataink, amelyekhez viszont már megvannak
a műszaki dokumentációk egy új pályázati kiírás esetére
• Erdőfűi épületeink felújítása turisztikai célú fejlesztésbe
való bevonásukkal.
• Orvosi rendelőnk bővítése és komplett felújítása.
• Kultúrházunk belső felújítása, fűtés korszerűsítése,
akadálymentesítése.
Más szervezetek megvalósult- és folyamatban lévő
fejlesztési törekvései
• Kölkedi Lövész Sport Klub és a Kölkedi Sport Egyesület
közös fejlesztése a sportpályán, térburkolás és fedett
előtető hozzáépítése az öltöző épületéhez.
• Mohács-Kölked Református társegyházközség kölkedi
templom külső- lés belső felújítása.
• Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Bédai Tájegység
Őrszolgálati Központjának megépülése (további,
turisztikai- és egyéb fejlesztési ütemek is várhatóak
ennek az építkezésnek a környezetében a megvásárolt
cca. 4 hektár területen)
• Kovács Károly kölkedi származású támogatónk 12 millió
forintos támogatása, amelyből az óvoda udvari játékok
kerültek
fejlesztésre,
egyéb
programok
lettek
megszervezve, tanulmányi ösztöndíjak lettek kiírva- és
kiosztva
• Kovács Károly megvásárolta a régi iskola épületét későbbi
fejlesztési céllal.
Faluképet érintő jelentősebb változásaink
• Bokros-bozótos területeink felszámolása, folyamatos
karbantartása.
• 350-400 db díszcserje elültetése.
• Mintegy 6-700 db vadgyümölcsfa elültetése, ápolása és
pótlása.
• 60-70 db gyümölcsfa ültetése, ápolása, pótlása (eper, dió,
meggy)
• Hozzávetőlegesen 7 hektár gyepes terület folyamatos
nyírása (Majális-park, sportpálya, temetők, Ciheri,
Körpark, Iskola-Óvoda, falu „bejáratok”, stb.)
• Dankó-telep önkormányzati tulajdonú volt roma lakóépület
felújítása.
• Jelentős virágosítás, virág „szigetek”, virágtartók
kialakítása, ápolása.
• Köztéri padjaink felújítása, új köztéri szemetesek- és
utcatáblák kihelyezése.
• Buszvárók épületeinek „tisztába” tétele.
Az elmúlt öt évben indított új, éves programjaink
• Évi három megemlékezés és koszorúzás emlékműveinknél
(március 15., falunap alkalma, október 23.).
• „Nosztalgia Mozi” sorozatunk.

• Községi horgászversenyünk, (idéntől már rablóhal fogó verseny
is lesz az ősz folyamán)
• Május 1.-e és Augusztus 20.-a közös megünneplése a Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a Kölkedi Lövész Sport Klub
szervezésében.
• Húsvéti- és Búcsú bál, amelynek „tiszta” bevételét az iskola és
az óvoda gyerekei kapják meg.
• És, még sok minden egyéb más is!
És, Akik a legtöbbet áldozták a siker érdekében és segítettek
abban, hogy falunk ilyen szép eredményeket tudjon elérni

Legfőbb támogatóink voltak: dr. Hargitai János Térségünk
Országgyűlési Képviselője, a Baranya Megyei Önkormányzat
Gazdasági Bizottsága Pávkovics Gábor Úr elnökségével, Nagy Csaba
és Madaras Zoltán a Baranya Megyei Önkormányzat elnökei, Szekó

József Úr †, Mohács Város Polgármestere, Sárosdi János,
községünk lakója

Magánszemélyek,
társadalmi
felajánlásaikkal,
munkáikkal: Gráf Ferenc, Gerber Csaba, id. Hegedűs Sándor,
Sziládi Máté, Csoknya Sándor, Béregi István, Czimmer Gábor,
Tomonica Istvánné Faragó Erzsébet, Csiszár Szilveszterné, Czimmer
Jenőné, Vági Andorné, id. Farkas István, Óvári Lajos, Bánfalvi Ferenc,
Kovács Zsolt, és még sok-sok adományozónk!
Az adót fizető vállalkozások.

Társadalmi szervezetink vezetői és vezetőségi tagjai:
Botond HE – Szűcs Lajos elnök, Csomor József, ifj. Hegedűs Sándor;
Kölkedért Közalapítvány – Pataki Ferencné elnök, Szkróbóné Újvári
Edit, Békefi Dezsőné, Béregi Istvánné, Deák Antalné, Molnár Andrásné,
Balázs Zoltán; Kölkedi Lövész Sport Klub – id. Hegedűs Sándor elnök;
Erdőfűért Egyesület – Omachtné Vidács Krisztina, Omacht Zoltán;
Kölkedi Nyugdíjas Klub – Óvári Lajosné elnök.
Intézményeink vezetői: dr. Kiss Csilla Nicolette háziorvos,
Csiszár Attiláné Szandra asszisztens, Sütőné Horváth Julianna
asszisztens; Szűcs Péterné Zita védőnő, Deákné Sebestyén Orsolya
óvodavezető, Kerényi Dominika, Pataki Tímea, Szukk Linda óvónők,
Sipos Tímea és Szkróbóné Újvári Edit dajkák, Majoros Lajos igazgató
Úr által vezetett iskola és azok pedagógusai.

Rendezvényeink állandó segítői: Mihálovics György, Száraz
József, Müller Máté, Szkróbó Péter.

Mindenkori közfoglalkoztatott dolgozóink.
A Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat: Tutti Tibor
elnök, Habling Imréné elnök helyettes, Czimmer Gábor vezetőségi tag
A Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat: Horváth
Erzsébet elnök, Balog János elnök helyettes
A Hivatal dolgozói: Tuttiné Merkler Gabriella, Mádlity Mónika,
Szőke Zoltánné, Schauer Antal

Falu- és tanyagondnokunk: ifj. Hegedűs Sándor
És mindazok a lakóink, akik a környezetük ápolásával
tették szebbé és élhetőbbé falunkat!
Köszönjük mindannyiuk segítségét és munkáját!
Egyedül nem sikerülhetett volna!
Kölked Község Önkormányzata
Tájékoztató!
Kedves Kölkediek!
A Mohács – Kölked Református Társegyházközség örömmel
tájékoztatja Önöket, hogy a kölkedi református templom külső- és belső
felújítási munkái elkészültek!
Az ünnepélyes átadás időpontja 2019. október 19. napján, 10:00
órakor lesz a kölkedi templomban, amelyre
Sok Szeretettel Meghívjuk Kölked Község Minden Lakóját!

Tisztelettel: Wébel Zsolt

Kölkedi Hírmondó Kölked Község Képviselő-testületének ingyenes híradója.
Felelős szerkesztő: Applné Ignácz Melinda, Felelős kiadó: Csomor Tibor

lelkész, és a Kölkedi
presbitérium tagjai

