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Hírmondó

Megjelenik Kölkeden és Erdőfűn:
●
Kölked honlapján (kolked.hu)
●
Az önkormányzat szokásos hirdetőhelyein (papír alapon)
●
Nem rendszeresen minden háztartásban (papír alapon)

Köszönet nyilvánítás
Köszönöm id. Hegedűs Sándornak, hogy kölcsönbe adta a
szivattyúját a „Majális – park tó” vízfeltöltéséhez, mivel az
Önkormányzat szivattyúja átmenetileg működés képtelen,
és Gráf Ferencnek, hogy Mindenszentek előtt a katolikus
temető parkolója melletti tereprendezés gépi földmunkáit
elvégezte.
Tájékoztató
Ismételten szükséges tájékoztatni a lakosságunkat – főként
azon háztartásokat, akik nem váltak szociális tűzifára
jogosulttá - , hogy amennyiben a rendeletünkben szereplő,
egy főre jutó jövedelem meghaladja a határértéket,
nincs módunkban mérlegelni! Nem adhatunk támogatást
azoknak sem, akik nem teljes körű dokumentációs
anyaggal nyújtották be a kérelmüket. A számunkra is előírt
törvényi szabályozásokat nem tudjuk figyelmen kívül
hagyni! Ezért Tisztelettel Kérjük az elutasított igénylők
megértését!
Egyúttal arról is tájékoztatunk mindenkit – mivel kis
településen élünk és majdnem mindenki tud mindent a
másikról –, hogy hozzávetőlegesen sejthető az, mely
háztartásban élő családok élnek a „törvényesen”
bevallottnál jobb anyagi körülmények között és nem biztos,
hogy rászorultabbak, mint azok, akik esetleg néhány száz,
vagy ezer forint miatt esnek el a tűzifa támogatástól. Ezen
„jogosultak” kellő önmérséklete mellett talán a képviselőtestület is a valóban rászorulókat tudná jobban támogatni!
Ez nem csak a polgármester, hanem a teljes döntéshozó
testület állásfoglalása is!
Tudja- e Ön?
Kölked Önkormányzata a Magyarország Költségvetéséről
szóló törvény értelmében – mivel jó az iparűzési adó
bevételünk, az egy főre jutó adóerő képességünk – a 2017.
évben több mint 4 millió forint szolidaritási adót fizetett az
állami költségvetésbe. Ez a szám az előzetes információk
alapján, a 2018. évben 8 millió 900 ezer forintra fog
emelkedni. Ez lesz a második olyan éve az
Önkormányzatunknak, amikor elvonnak a bevételünkből. Az
adóerő képességünk 2016-ban több mint 48 ezer forint/fő,
2017-ben 53 ezer forint/fő mértéket haladta meg. Bízunk
benne, hogy a számtalan benyújtott pályázatunk közül több
is eredményes lesz és ezzel kompenzálódik a fejlesztési
lehetőségünk forrása!
Mit, miért, mennyiből!
Tisztelt Lakosság!
A jövőben szeretnénk a falu beruházási jellegű anyagi
ráfordításairól folyamatosan tájékoztatni Önöket!

Ugyan, elvileg ezeket az adatokat nyomon lehet követni a
község honlapján, de mivel sokan ehhez a hírforráshoz
nem tudnak hozzájutni, illetve olykor „száraz” képviselőtestületi
előterjesztésekben
és
jegyzőkönyvekben
olvashatóak, ezért a Kölkedi Hírmondóban is számot
adunk. Van egy kis lemaradásunk, azért régebben
megvalósult dolgokról is tájékoztatunk.
Emlékmű felújítása:
Saját költségvetésünkből 2015-ben felújíttattuk a
templomkertben lévő emlékművet, hozzávetőlegesen 400
ezer forintért.
Kultúrház fejlesztések:
2016-ban felújítottuk a kultúrház külső homlokzatát, a
vizesblokkot és öt kis helyiséget. Az udvari kis főzőtetőt
szélvédetté tettük és vízzel-, villannyal láttuk el. Ehhez
pályázaton nyertünk 1 millió 738 ezer forintot még 2015ben és hozzá tettünk önkormányzati saját forrásból 885
ezer forintot. Így, együttesen 2 millió 623 ezer forintba
került az egész. 2016-ban, szintén a kultúrházhoz,
nyertünk pályázaton 343 ezer forintot, hozzátettünk 167
ezer forintot, így összesen 510 ezer forintért vásároltunk
100 darab új széket.
2017-ben, még mindig a kultúrházhoz, nyertünk 145 ezer
forintot asztalokra. Ezt kiegészítjük 300 ezer forintra és
abból, ár függvényében 8-10 új asztalt vásárolunk.
Erdőfű környezetrendezés
2016-ban, saját forrásból, 1 millió forint értékben
végeztettünk jelentős tereprendezési munkát a kastély
romos környezetében. Régi épületromok kerültek
felszámolásra és összességében cca. 0.5 hektár terület
lett gépi munkával tereprendezve.
Óvoda udvari játékok fejlesztése
2016-ban, Kovács Károly kölkedi származású támogatónk
jóvoltából 2 millió 850 ezer forint értékben kerültek
beszerzésre és elhelyezésre új játékok. Ehhez
önkormányzatunk még 600 ezer forint értékben végeztette
el a játékok körüli, szabványos mélységű, kötelező
homokágy ütéscsillapító gödrök kiásatását és homokkal
való feltöltését. 55 m³ homok került beszállításra. Sajnos,
leszállítva 1m³ homok már 10 ezer forintot megközelítő
összeg.
Iskola udvari tornaszerek elhelyezése
2017 nyarán, 889 ezer forint értékben került
magvalósításra az iskola udvari, szabadtéri tornaeszközök
kivitelezése. Ez a költség a tornaeszközök, ütéscsillapító
homokágyazat, rönkfa keretek és betonalap költségeiből
tevődik össze. A fejlesztést segítette a szülői
munkaközösség 100 ezer, a Kölkedi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat pedig 50 ezer forint (jótékonysági bál
bevételéből) összegben. A különbözetet az önkormányzat
a költségvetésből biztosította.
Közmunka programok pályázataiból beszerzett
eszközök
A 2015-16-17 évi közmunka programok megpályázott

támogatásaiból igen jelentős mértékű és értékű
eszközfejlesztéseket tudtunk megvalósítani. Három év
viszonylatában, csak a nagyobb értékű eszközök
beszerzésére cca. 6 millió forintot nyertünk! A
közelmúltban történt a legutóbbi elnyert támogatásból
nagyobb értékű, jó minőségű (főként STIHL és Briggs
márkájú) eszközbeszerzés 2 millió 400 ezer forint
értékben. Rövid felsorolás szerűen az eszközök és
mennyiségük: 2 db benzinmotoros láncfűrész, 1 db
benzinmotoros ágvágó, 1 db benzinmotoros sövény
nyíró, 1 db benzinmotoros háti permetező, 1 db 6
tonnás elektromos fahasító gép, 1 db elektromos
komposztáló gép, 1 db benzinmotoros gyepszellőztető
gép, 2 db benzinmotoros fűnyíró, 2 db nagy
teljesítményű fűkasza, 1 db 12.5 LE önjáró fűnyíró
traktor, 1 db 6 LE rotakapa. Ezek mind teljesen újak! De
ezen felül is vannak még új gépeink! Egészen biztos, ha
az elkövetkező 3-4 évben nem lesz semmi új eszköz
vásárolva, a falu karbantartását a meglévő gépeinkkel
akkor is meg tudjuk oldani. De, azon leszünk a jövőben
is, hogy azért közben még ezt-azt folyamatosan
pótoljunk, tartalékoljunk!
Ingatlan vásárlás – miért is?
A 2016. évben Önkormányzatunk, önerőből, 3 millió 500
ezer forintért megvásárolta az Önkormányzat melletti,
ún. „Tatai”, vagy más néven „Pallai” -féle épületet, a volt
tejcsarnokot. Miért is tettük mind ezt? Mert a falu Németés Roma Nemzetiségi Önkormányzatai és a civil
szervezetek számára szerettünk volna kulturált
elhelyezést,
munkájukhoz
helyet
biztosítani.
Reményeink szerint – és ma már biztosan ki is
jelenthető –, így helyet kaphat még a: Kölkedért
Közalapítvány, Kölkedi Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület,
Kölkedi Lövészklub, Botond Horgász Egyesület,
Tanyagondnoki szolgálat és a későbbiek során még
egy-két új civil szerződés is.
Önkormányzati Hivatal épületének felújítása - kell-e
nekünk ez a felújítás?
Én – és képviselő – társaim is úgy gondolják -, hogy
igen! Azért, valahol a falu központja, hivatalának
megjelenése szimbolizálja azt, hogy merre tart egy
település! Nem beszélve arról, hogy számtalan egyéb
területen is igyekszünk előre lépni!
Mennyibe fog ez a felújítás a falunak kerülni? A
„Községháza” és a volt, úgynevezett
„Tatai” -féle
(másképpen a „Pallai” -féle tejcsarnokos”) ház
együttesen 29 millió forintba! Ebből 20 millió forintot
pályázaton nyertünk, 9 milliót pedig a falu bevételeiből
teszünk hozzá. Nagyjából látható, hogy mi készül ebből
a pénzből, de felsorolás szerűen itt is tájékoztatunk
mindenkit: - tetőfedés cseréje a tető faszerkezet
megerősítésével együtt, - homlokzatok 10 cm vastag
hőszigetelése és színes vakolása, - a homlokzati
nyílászárók teljes cseréje, új, egyedi fa nyílászárókra, az összes parkettázott helyiségben új, laminált
parketta,- „Tatai” -féle házban új kerámia padlók,„Községháza” épületében és a „Tatai” -féle házban
összességében 90 m² új csempe falburkolat készítése,„Tatai” -féle házban villanyszerelési munkák, - két
épületbe 4 db új WC vizesblokk kialakítása, - „Tatai” -féle
házban teljesen új, radiátoros, kondenzációs gázkazán
központi fűtés,- „Községházán” fűtéskorszerűsítés
gázkazán cserével,- akadálymentesített bejáratok
fognak készülni mindkét épületben,- komplett festésmázolási munkák készülnek,-200 m² új járda és egyéb
térburkolat fog készülni,- melléképületek is kisebb
mértékű felújításon

esnek át és mintegy másfél millió forint értékben
berendezési tárgyak is beszerzésre kerülnek. Mind ez
sokba
kerül-e?
Döntsék
el
Önök,
de
összehasonlításképpen két adat a falu közelmúlt béli
„fejlesztéseiből”: a kettő darab játszóterünk- Kör-park,
Majális- park –, ami 2011-ben készült, több mint 29 millió
forintba került. Vagy említeni lehetne a 2014-ben
aszfaltozott Zrínyi, Tisza, Petőfi utcáink 2000 m² aszfalt
felületének ár-érték arányát is, ami 20 millió forintba került!
Úgy gondoljuk, hogy ez a mostani beruházás inkább
tükrözi az ár és a tartalom reális összhangját.
Szerintem minden képviselő-társam nevében mondhatom,
hogy nem ötletszerűen csináljuk azt, amit csinálunk. Bár
néha előfordul az, hogy másra kell pályáznunk, mint ami
volt az eredeti szándékunk, de mindezt azért tesszük, mert
más célok megvalósíthatóságára nyílik lehetőség! És nem
akarunk semmiről lemaradni, mert nem biztos, hogy
lesznek új lehetőségek!
Óvoda Pályázata
Kölked Község Önkormányzata az óvoda és az iskola
részvételével, a Mohácsi Kistérséggel konzorciumi
közösségben
benyújtott,
EFOP-3.9.2-16
„Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című
pályázaton, Kölked vonatkozásában 15,6 millió forintot
nyert. Ennek az összegnek nagy részét képzésekre (pl.
óvónők továbbképzése) kell majd fordítani, amit nem a
kölkedi önkormányzat fog koordinálni. Ezért, már most
kérem, ne keresse senki, hová tűnt 15 millió, ne kérdezzék,
hogy miért nincs semmilyen építkezés, mert nem erről szól
a történet! Azért kisebb mértékben gyerekprogramokra és
eszköz beszerzésekre is van keret az elnyert összegben,
tehát „tapintható” eredménye is lesz!
Szociális célú tűzifa pályázatok
Önkormányzatunk minden évben a megpályázható legtöbb
mennyiségű szociális tűzifa igénylésre benyújtotta
pályázatát. Ezekből a pályázatokból 2015-ben 1 millió 638
ezer, 2016-ban 1 millió 352 ezer, 2017-ben 2 millió 134
ezer forint értékben tudtunk tűzifát vásárolni.
Mi lesz a belterületi aszfaltos útjainkkal?
Elviekben minden évben igyekszünk találni tartós
megoldást az útjaink minőségének megújítására. Sajnos
az aszfaltozás költsége 5 ezer forint négyzetméterenként.
A kátyúzás majdnem csak kidobott pénz, átmeneti
megoldás, amelyet a néhány éve végzett javítások
minőségi tartóssága is tanúsít. 2015 és 2016 évben 5-5
millió forint állami támogatásra pályáztunk, amelyhez
önrészként ugyan ennyit terveztünk. 2017-ben 15 millió
forintra pályáztunk, 15 millió forint önkormányzati résszel.
Összességében idén 30 millió forintért szerettünk volna
aszfaltozni. Ebből az összegből 2 millió forintért kátyúzás
és 28 millió forintért pedig teljes útfelújítás készült volna,
mert ennek van értelme! Ezek a pályázataink nem jöttek
össze, így bármennyire is fél – vagy negyed – megoldás,
2018-ban minimum a kátyúzásokat meg kell csinálnunk, de
komoly útfelújításra is ismét pályázni fogunk! A nagy
számok törvénye alapján előbb-utóbb csak összejön!
Egyébként a falu újraaszfaltozandó utcáinak teljes zárású
aszfaltozásához 80-100 millió forint kellene! De honnan?
Csomor Tibor sk. Polgármester
Legközelebbi rendezvények
December 6.- Óvoda Mikulás Ünnepség (Béda)
December 15.- 11:00 óra Képviselő-testület ülés-nyilvános,
(Önkormányzati Hivatal)
16:00 óra, Évzáró Karácsonyi Ünnepség a falu
életének társadalmi szereplőivel
December 19.- Adventi vásár és Karácsonyi Köszöntő az ovisok
szereplésével (Önkormányzati Hivatal előtt)
December 21.- Általános Iskola karácsonyi műsora (Iskola)
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