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Az utcáink egy részén sem jobb a helyzet, mert …..

…… főként a boltok és az italbolt környékén laza mozdulatokkal 
dobják el a különböző szemetet, csikkeket. Bár a kihelyezett utcai 
szemetesekbe azért dobnak bele szemetet,  a járdára, árokba dobott 
szemét mégis több! És a cigaretta csikkekkel sem vagyunk kibékülve, 
mert a boltok környékén kis túlzással hegyekben áll a szétdobált 
csikk! Valahogy ennek is gátat kell szabni, így a boltok környezetében 
– de a falu területén akárhol – is meg fog jelenni a kamera. És, ennek 
is büntetés lesz a vége! 

Mint hogy annak is, hogy ……

többszöri felszólításaink ellenére nem hogy kevesebb lenne a kóbor 

eb, hanem mindig több!   Nem is lehet jelzőkkel illetni azokat az 
emberi felelőtlenségeket, hogy kiszámíthatatlan tulajdonságú harci 
kutyák a gazdájuk nélkül okoznak komoly veszélyhelyzeteket 
közterületeken, és más portáján! Vége a könyörgésnek! Már 
megkezdődött az a folyamat, hogy azon kóbor kutyák esetében, 
amikor a gazdájuk beazonosítható, megtesszük a feljelentést! Senki 
ne lepődjön meg azon, ha súlyos pénzbüntetést rónak ki a felelőtlen 
ebtartási hozzáállásuk, magatartásuk miatt! Tekintet nélkül, Mindenki 
ellen feljelentést fogunk tenni, ha a kóbor kutya tulajdonosaként 
beazonosíthatóvá válik! Az egész „kutya kérdés” nem játék!  Csak a 
szerencsének köszönhető, hogy eddig még nem történt súlyos emberi 
sérülés kutya támadás miatt! 
Egyúttal kérünk minden kutya tulajdonost, hogy vizsgálja meg a 
kutyájának tartási körülményei közül a legfontosabbat, mi szerint az Ő 
kutyája biztosan ne tudjon kimenni közterületre! Mert ha mégis 
kimegy, és feljelentés lesz a vége – amelyet a hivatal fog megtenni -, 
utána reklamációért jó esetben a kormányhivatalhoz lehet fordulni, 
rosszabbik esetben pedig a rendőrséghez! 
És még azt is nézze meg Mindenki, akinek van kutyája, hogy hány 
kutyát jelentett be az Önkormányzatnál és abból hányat chippeltetett 
és oltatott be! A hiányosságokat javasoljuk sürgősen pótolni, mert 
ennek sem csak ejnye-bejnye lesz a vége!
Köszönjük, hogy egyetértenek velünk, és a jövőben 
együttműködnek a kutyamentes- és tiszta közterület 
megvalósulásában! És bízunk abban, hogy a környékünk falvai 
között végre Kölkeden is, minden tekintetben rend lesz a 
közterületeken!

Joga van tudni!
Miből is kellene megélnie a falunak 2020-ban?
Ön fizetett már nem létező bevétel után adót?

Még 2019. július végén történt, hogy az Önkormányzatunk 
legnagyobb adózója, a legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozás 
megszűntette Kölkeden a telephelyét. Ez egyben annyit jelent, hogy 
2020-ban már nem Kölkeden fog adózni. Ide adót befizetni sem fog. 
Ennek ellenére  a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény sajátosságának köszönhetően még úgy 
tekintenek bennünket, mintha ez a tőlünk elment cég továbbra is ide 
fizetne. Ez még önmagában nem is lenne baj. Ám de ez a törvény 
egyben úgy is rendelkezik, hogy a ténylegesen be sem folyó 
iparűzési adó bevétel után a falunak, az Állam felé fizetési 
kötelezettsége van! Aki hallott már róla, ez nem más, mint a 
szolidaritási hozzájárulás, amelyet azon Önkormányzatok fizetnek az 
Állam felé, akiknek jó az adóbevételük. A jó adóbevétel 32 ezer 
forint/lakos mértéknél kezdődik, és minél magasabb ez az összeg, 
annál több szolidaritási hozzájárulást – kevésbé szépen hangzóan 
adót - kell fizetnie az adott településnek! Ez az összeg Kölked 
esetében 2019-ben  12 millió forint volt!  És ez 2020-ban is 
megmaradt, a falu nem létező bevétele után is! 

Köszönet nyilvánítás

Köszönjük Deli József-né Dóra néninek a karácsonyra felajánlott, 
Önkormányzatunk előtt felállított fenyőfát, valamint Csoknya Sándor-
nak az iskola részére, valamint az Erdőfű közterületre felajánlott 
fenyőfákat!

Valóságkép az új útról

A tavalyi évben készült el a Várdomb-hoz a leendő világörökségi 
helyszínhez vezető aszfaltozott út. Az út építésének célja az 
Önkormányzat részéről elsősorban az volt, hogy a majdani turisták 
meg tudják közelíteni a turisztikai fejlesztés helyszínét. Bízunk 
abban, hogy 2020-ban  meg fog valósulni az a beruházás, amire 100 
millió forintot nyert Önkormányzatunk, és ami miatt az utat építtettük. 
Az útépítéshez 38 millió forint pályázati támogatás mellé 18 millió 
forint önrészt is hozzá tett az Önkormányzat! Természetesen a 
mezőgazdasági vállalkozók is használhatják! Nem volt célunk, hogy 
Őket kizárjuk! Viszont sajnálatos az a jelenség, amely egyértelműen 
mutatja, hogy egyes mezőgazdasági vállalkozások mennyire nem 
törődnek az úttal. Kritikán aluli az a mennyiségű sárfelhordás, 
amelyet az útra felhordtak! Az Önkormányzat nem azért építtette, 
hogy egyesek sárrázónak használják! És, nem takarítják le a 
felhordott sarat, mint ahogy az a faluban is többször előforduló 
jelenség! Ezt nem vagyunk kötelesek eltűrni! Sajnálatos – és 
eredetileg nem volt tervezve -, de ha nem változik a gazdák 
hozzáállása, úgy kénytelenek leszünk szankcionálni a 
nemtörődömséget! Mert az az út Mindannyiunk számára épült!

FELHÍVÁS!

Tekintettel arra a tényre, hogy:
Egyes lakóink a szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe és mellé 

nem oda való tárgyakat, szemetet helyeznek el,  otthagyják 
akkor is a hulladékot, ha a konténerek tele vannak,

Mások az utcáinkon, boltjaink- és egyes intézményeink 
környezetében gátlástalanul szemetelnek, szétszórják a 
csikkeket,  

És, hogy vannak felelőtlen, nemtörődöm lakóink, akik úgy 
gondolják, hogy a kutyájuk – kutyáik – az udvarukon kívül, a 
közterületen is „jó” helyen vannak, miattuk, tovább nem 
halasztható, szükségszerű lépéseket kell tennünk!

Mivel megértésre nem találtak a felelős együttélésre szóló 
többszörös felhívásaink, ezért kamera rendszer felvételei és 
közterületi igazoló fényképezésekkel alátámasztott  
dokumentációk alapján meg fogjuk tenni a szükséges 
intézkedéseket!
Akik a jövőben nem lesznek hajlandóak a normális együttélés 
szabályait betartani, komoly pénzbüntetésre számíthatnak!
Ami ezeket a szükségszerű intézkedéseket kiváltották bennünk, 
azt röviden az alábbiakban érzékeltetjük!

Mi abban az izgalmas, hogy ……

…… a falu három helyén felállított szelektív hulladékgyűjtőkbe 
mindenféle háztartási szemetet dobnak bele egyesek? Fűrészpor, 
étel-és zöldség maradék, építési törmelék és ki tudja  mi más is oda 
kerül! És azt sem értjük, hogy ha tele vannak a konténerek, miért 
nem lehet haza vinni a hulladékot? Kérjük, ne hagyják a konténerek 
mellett! Az Önkormányzat nem tehet arról, hogy kiszámíthatatlan 
időpontokban ürítik csak a tele konténereket! Szükségből, de 
befogjuk kamerázni a szelektív lerakókat, és igen súlyos 
pénzbüntetést fogunk kiróni azok felé, akik fittyet hánynak a normális 
emberi magatartásra!
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De nem elég az, hogy a nem létező bevétel után a falunak 12 
millió forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetni az Állam felé, 
még a falu működéséhez szükséges normatív támogatások 
többségétől is elesünk, szintén az miatt, mert a nem létező 
bevételeinkből olyan gazdagon dúskálunk a javakban, hogy nekünk 
nincs szükségünk az Állam segítségére, sőt, még mi segítjük az 
Államot! 

Mivel az Állam sajátos szabályozásából  kialakult helyzetünket józan 
paraszti ésszel  felfogni-  és a nem létező pénzből működtetni egy 
Önkormányzatot nem lehet, ezért szinte minden olyan hivatalt 
megkerestünk már, akik elvileg egy tollvonással tudnának segíteni 
rajtunk! Illetve nem is segítségre lenne szükségünk, hanem csak 
arra, hogy megkapjuk azt, ami  bennünket megillet, és nem fizetnünk 
az után amink nincs is!

Csak ennyi!

Hogy mi lesz a vége, ma még nem tudom! Megoldás kereséseink és 
problémánk meghallgatása, megértése tárgyában legutóbb 2020. 
január 31-én a Belügyminisztérium Önkormányzatokért Felelős 
Államtitkárának, Pogácsás Tibor Államtitkár Úrnak írtam meg 
problémáinkat, és egyben kértem a segítségét (Ugyan ebben az 
ügyben 2019. november 04.-én már egyszer megkerestem 
Államtitkár Urat - rajta kívül még a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Igazgató Asszonyát, a Magyar Államkincstár Baranya Megyei 
Igazgatóság Igazgató Asszonyát és Dr. Horváth Zoltán 
Kormánymegbízott Urat is -   de akkor mindannyian olyan megoldást 
ajánlottak a számunkra, amelyet én elfogadni nem tudtam!). Azt is 
megírtam Államtitkár Úrnak,  hogy működési célú hitelt felvenni nem 
akarunk! Mert úgy gondoljuk, hogy a kéréseink megalapozottak, így 
tőlünk pénzeket nem elvonni kellene, hanem még Állami támogatás is 
megilletne bennünket!  A bank csak igen komoly jelzálog fedezet 
esetén adna hitelt! Amit ugye vissza is kellene fizetnünk! A szintén 
törvényi szabályozás miatt még ebben az évben! De hát, ha nem lesz 
bevételünk annyi mint amennyire szükségünk lenne a 
működésünkhöz, és a nem létező bevétel után még szolidaritási 
hozzájárulást is fizetnünk kellene az Állam felé – megjegyzem, hogy 
azt is hitelből kellene fizetnünk -, akkor miből is fizetnénk vissza a 
banknak a hitelt? És, ha nem fizetnénk vissza a hitelt, akkor a bank 
vinné a jelzálogba felajánlott önkormányzati vagyont, a falu földjeit, 
forgalomképes egyéb ingatlanait! A falu – és egyben az Állam - 
vagyonát! Én ebben az igazságtalanságból kialakult helyzetben 
semmilyen hitelkonstrukcióban nem szeretnék részt venni! És, úgy 
érzem, hogy kellő felelősség tudattal  Képviselő Társaim sem! 
Bízom abban, hogy egyszer majd Valaki megérteti a problémánkat és 
azzal együtt „minden megoldódik magától is”.

Beruházási munkáinkról

Az ősz folyamán elkészült útfelújítások következményeként kialakult 
új pangó vízfoltok többségét sajnos nem lehet megszüntetni! Az út 
egyik oldaláról a másikra  a víz több helyen nem tud átfolyni. Ez nem 
az aszfaltozás oka. Legtöbbször az a probléma, hogy nincs árok, 
vagy pedig az út hullámossága. Az aszfaltozás önmagában a régi 
utak hullámosodott egyenetlenségeit nem szüntette meg. Ne feledjük! 
Nem új út építéséről volt szó, hanem az aszfaltburkolat felújításáról. 
Így önmagában az aszfaltozás nem tudta kiegyenlíteni a meglévő 
hullámosodott pályaszerkezet szintkülönbségeit. A pangó víz foltokat 
a műszaki lehetőség arányában a jó idő beálltával igyekszünk 
megszűntetni. A Nagy Lajos utcában az ivóvíz vezeték építés-, 
Széchenyi és Kossuth utcákban a vízelvezető folyóka építés miatt 
megsüllyedt útfelületek javítása is meg fog történni.
A csapadékvíz elvezetési projekt kisebb befejező munkái a jó idő 
beálltával lesznek elvégezve. Így a hidak- és árokelemek melletti 
rézsűk megrokkant föld feltöltéseinek pótlása és tömörítése, padka- 
és tereprendezési munkálatok, tégla – és beton törmelékek 
összegyűjtése a munkaterületeken, takarítás.
Megkezdődött az iskola energetikai felújítása is. Elég jó ütemben 
halad a munka. Mint minden kivitelezési munkánk esetében, itt is 
egyfajta türelmetlenséget érzek. Sajnos – de inkább nem sajnos, 
mert valami épül -, egy-egy munka néha felfordulással, 
kellemetlenséggel is jár. 
A Kölkedi Lövész Sport Klub és a Kölkedi Sport Egyesület által 
elnyert Leader pályázat keretében a sportpálya fejlesztés beruházási 
munkái is folytatódnak. Március elejére az a környezet is újabb 

arculati elemekkel lesz gazdagabb!
A közeljövőben kerül kiírásra nyílt közbeszerzési eljárás keretében a 
világörökségi várományos helyszínünk, Altinum építés kivitelezési 
munkája. A pályázaton bármely magyar vállalkozás indulhat, aki nincs 
kizáró ok hatálya alatt.
És, ez év során majd beindulnak még további más, elnyert 
pályázataink  kivitelezései is.

Fontos horgász hírek!

Felhívjuk a Tisztelt Horgászok figyelmét, hogy több új szabályozás is 
életbe lépett a 2020. horgászév vonatkozásában! Kérjük, hogy 
Mindenki nagy figyelemmel olvassa végig a MOHOSZ horgászrend- 
jében leírtakat és az egyes területi horgászengedélyekhez tartozó helyi 
szabályozásokat is! Például a Duna és mellékvizei esetében: 
méretkorlátozás alá eső halak évi darab-és méretkorlátozás változásai, 
új tilalmi időszak harcsa esetében mérettől független fogási tilalommal 
együtt. Nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a halőrök és a 
rendőrök nem nagyon fognak mérlegelni a „nem tudtam” esetekben! 

Érdekességek Kölkedről rovatunk – a jövőben minden 
számunkban egy-egy riporttal

Tudták-e azt, hogy a körparkban az 1970-es évek elején felállított, 
úgynevezett „Felszabadulási” emlékművön lévő márvány tábla 
eredetileg a NÉPHÁZ 1928. évi avató ünnepségére készült? És, hogy 
valaha az épületben elhelyezett emléktábla volt, ma már helyi 

történelmi jelentőségű szöveg vésetével? A „Felszabadulási” 
emlékműre áthelyezett tábla hátoldalán fennmaradt ez a szöveg véset, 
hiszen a szabad, látható oldalra vésték a „Felszabadulásunkra 
emlékeztető új gondolatokat”, amelyet aztán az emlékműre raktak. A 
tavalyi évben új szerepet kapott, felújított, és új, más tartalmú 
szöveggel is elkészült, felavatott emlékművünkről a régi tábla lekerült. 
Bár voltak a faluban olyan emberek, akik tudták, hogy a régi tábla 
hátoldalán a NÉPHÁZ avatásához tartozó szövegvéset van, annak 
tartalmát viszont nem ismerték. A tábla lebontását követően mindez be 
is igazolódott! A táblát megőriztük, felújíttattuk, és az ez évi falunapi 
rendezvényünk során szeretnénk majd ismét a falu lakossága elé tárni! 
Őseink hagyatékát újra avatjuk és örökül hagyjuk az utókor számára!

Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
köszönetet mond a sváb bálon részt vevő vendégeknek. Külön 
köszönet a tombola támogatóknak: Weiszné Habling Szandra, Késics 
Anikó, Kiss Balázs, Czimmer Gábor és Czimmer Jenőné, Schauer 
Antal, id. Hegedűs Sándor, Pataki Ferenc. 
Köszönjük a Nagynyárádi Német Tánccsoport műsorát és Platin 
zenekarnak a fergeteges hangulatot.
Reméljük, hogy jövőre ismét megrendezésre kerülhet a bál 
hagyományteremtő céllal.

Tutti Tibor KNNÖ elnöke
 
Közelgő események

Február 21. 15:00 órakor
Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat Közmeghallgatása
Helyszín: Önkormányzati hivatal tárgyalóterme
Március 7. 21:00 órakor
Nőnapi roma bál
Helyszín: Népház
Március 8.
Nőnapi ünnepség
Helyszín: Kölkedi Nyugdíjas Klub
A Kölkedi Nyugdíjas Klub szervezésében, a Kölkedi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával.
Március 7-8. vagy 14-15.
Esővédő előtető ünnepélyes átadása
Helyszín: Sportpálya
Az Önkormányzat szervezésében
Március 9. 15:00 órakor
Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közmeghallgatása
Helyszín: Önkormányzati hivatal tárgyalóterme
Március
Szülők – Nevelők bálja
Március 13.
Március 15-i ünnepi megemlékezés
Helyszín: Kölkedi Általános Iskola
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