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Kérjük, hogy az Ön által támogatni kívánt célt
(kultúra, oktatás, sport, önkéntes tûzoltók,
civil szervezetek stb.) szíveskedjen megjelölni
a felajánláskor, illetve csekken történõ befizetéskor a
közlemény rovatban!

Megjelenik 450 példányban KÖLKEDEN és ERDÕFÛN

Kölked község Képviselõ-testülete 2013.
október 21-én és november 18-án tartotta üléseit, ahol következõ döntések születtek:
101/2013. (X.21.) számú
határozattal a Testület jóváhagyta a
lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl szóló beszámolót.
102/2013. (X.21.) számú határozattal a Testület
jóváhagyta a 2014. évi költségvetési koncepciót.
103/2013. (X.21.) számú határozattal az iskola és óvoda
5 fõs technikai személyzetének és az önkormányzati hivatal
4 köztisztviselõjének biztosított bruttó 80 ezer forintot úgy,
hogy ebbõl az összegbõl kell megfizetni mind a munkáltatót,
mind a munkavállalót terhelõ adókat, járulékokat,
hozzájárulásokat is.
104/2013. (X.21.) számú határozattal a Helyi
Esélyegyenlõségi Program módosítását fogadta el a Testület.
A HEP módosítása elfogadásra került, nyilvánosságra hozták.
105/2013. (X.21.) számú határozattal döntött a Testület a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez történõ csatlakozásról. A pályázati
kiírást az önkormányzat honlapján elhelyeztük, kiplakátoztuk,
valamint névre szólóan is értesítettük az általunk ismert
lehetséges pályázókat. A pályázat beadási határideje 2013.
november 15-én lejárt.
106/2013. (X.21.) számú határozattal a KISZI Közös
Igazgatású Baptista Általános Iskola és Óvoda Kölkedi
Általános Iskolája és Óvodája Intézményi Tanácsába Kiss
Balázs alpolgármestert delegálta a Testület.
107/2013. (X.21.) számú határozattal 10.000,- Ft-tal
támogatta a Testület a Medicopter Alapítványt.
108/2013. (XI.18.) számú határozattal a Testület
jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl szóló
beszámolót.
109/2013. (XI.18.) számú határozattal a Testület
jóváhagyta a háromnegyedéves gazdálkodásról szóló
beszámolót.
110/2013. (XI.18.) számú határozattal a Testület arról
döntött, hogy továbbra is a Mohácsi Takarék Bank legyen a
számlavezetõ pénzintézetünk. A banki költségek csökkentése
érdekében több pénzintézetet is megkerestünk, háromtól
kaptunk ajánlatot. Ezek közül a legkedvezõbb konstrukciókat
a Mohácsi Takarék Bank biztosítja.
111/2013. (XI.18.) számú határozattal a Testület elfogadta

az adózás tapasztalatairól és a helyi adók 2014. évi mértékérõl
szóló beszámolót. Új adónem nem kerül bevezetésre, a
jelenlegi adómértékek pedig nem kerültek módosításra.
112/2013. (XI.18.) számú határozattal a Testület
jóváhagyta a 2013. évi munka- és tûzvédelmi tevékenységrõl
szóló jelentést.
113/2013. (XI.18.) számú határozattal a Testület elfogadta
a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításáról szóló elõterjesztést.
114/2013. (XI.18.) számú határozattal a Testület a LEDes közvilágítás megvalósításához szükséges összeget önerõbõl
biztosítja. A kivitelezés várhatóan még ez év végéig meg fog
történni.
115/2013. (XI.18.) számú határozattal a Testület a
gyerekek Mikulás csomagjára 1.000,- Ft/fõ, valamint az
idõsek karácsonyi csomagjára 3.000,- Ft/fõ összeget
biztosított. A gyermekek esetében ez a tavaly biztosított összeg
duplázását, az idõsek estében 50%-os emelést jelent.
116/2013. (XI.18.) számú határozattal a Testület ingyenes
influenza elleni védõoltást biztosít a KISZI Közös Igazgatású
Baptista Általános Iskola és Óvoda Kölkedi Általános Iskolája
és Óvodája iskolai és óvodai dolgozói, valamint a hivatal
dolgozói részére.
117/2013. (XI.18.) számú határozattal a Testület 50 ezer
forint elsõ lakáshoz jutók támogatását állapított meg.
118/2013. (XI.18.) számú határozattal a Testület 1 évre
lakásbérleti szerzõdést kötött.
119-122/2013. (XI.18.) számú határozataival a Testület
átmeneti segélyek iránti kérelmeket utasított el.
2013. október 21-i ülésén 9/2013. (X.24.) számú
önkormányzati rendeletét alkotta meg a Testület a 2013. évi
költségvetésrõl szóló rendelet módosításáról.

Óvodai hírek

November 1115-ig tartottuk hagyományos Márton
hetünket.
Ebben az évben is sok színes programot tudtunk nyújtani
óvodásainknak és a falu lakóinak.
A hétfõ délelõtti nyílt napon a szülõk voltak a vendégeink,
elkészültek a lámpácskák, õszi terménydíszek. Este tartottuk
a lámpácskás felvonulást, ahol a rossz idõ ellenére is sokan
voltunk. A gyerekek a kultúrházban Ribizli Bohóc
szórakoztató mûsorát nézték meg, majd vendégül láttunk
mindenkit zsíros kenyérrel, forró teával, forralt borral.
Szerdán a Hangoló színesítette délelõttünket Csacsikázó
mûsorával.
Pénteken tartottuk 10. jubileumi jótékonysági bálunkat.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel rendezvényünket a
tornateremben tartottuk, ugyanis 260 személy foglalt helyet!

Bálunkra elfogadta meghívásunkat Szenczy Sándor, a
Baptista Szeretetszolgálat vezetõje és Mezõ Misi, a Magna
Cum Laude zenekar énekese, nagy örömet szerezve
vendégeinknek.
Rendezvényünk sikeres lebonyolításához köszönetet
szeretnénk mondani óvodásaink szüleinek, a mûsor
szereplõinek és minden kedves támogatónknak: Baptista
Szeretetszolgálat  Szenczy Sándor, Mezõ Misi, Karawanka
zenekar, Martényi János, Czimmermanné dr. Kovács Anikó,
Kiss Balázs, Habling Imréné, Csapóné Witzl Lívia, Mintál
Tibor, Muskát Zoltán, Gerber Csaba, Pataki Ferenc és
családja, Majoros Lajos, Hegedûs Sándor, Kovács Anita,
Sipos Gábor és családja, Györkös Tímea, Kölked Község
Tûzoltó és Polgárõr Egyesülete, Nyugdíjas Klub, Varga
Veronika, Mádlity Mónika, Mihálovics György, Késics János,
Kölked Község Önkormányzatának Közfoglalkoztatott
dolgozói, Bende Gáborné, Vincze Józsefné, Bendéné Kollár
Éva,Taditsné Martini Márta, Deméné Elekes Ágnes, Nagy
Ervin, Policsek Gábor és családja, Szûcs Péterné, Kovácsné
Bõsz Erzsébet, Schmidt-Kovács Diána, Kovács Dezsõ,
Baumgartnerné Mezei Bernadett, Fortenbacher Lajosné,
Gyömbér Nándorné,Hegedûs Lóránt, Szkróbó Szonja,Vanya
Bea, Deák Gábor, Hárich Ervin, Hárich József, Csibi Levente,
Szkróbó Dávid, Alrutz Ferenc, Spannanberger Imre, Deák
Antalné, Szõke Péter, COOP Bolt, Brunner Anita, Hobby
Méteráru-Erõs Tímea, Mákvirág virágbolt, Copy Cassa,
Apropó Utazási Iroda.
Külön köszönjük Késics Anikónak, aki a jubileumi
szülinapi tortánkat megsütötte!!!
Hárich-Honvéd Anita
Óvoda Intézményegység vezetõ

NYUGDÍJAS KLUB HÍREI

Az idei év elsõ programja volt a farsang megünneplése.
A klubtagok közül 10 fõ öltözött fel különbözõ jelmezekbe
és ötletekben sem volt hiány. Mindenki hozott süteményt, az
italt a klub fizette. Az ügyességi versenyt az idén Farkas
Dávidné nyerte.
Sok tombolajegy fogyott, így a sorsolás alkalmával nem
is volt senki, aki ne nyert volna valami érdekességet. A
fõnyereményt Schmidt Jánosné klubtagunk nyerte meg.
Mindenki le lett fényképezve, így sok év múlva is
visszatekinthetnek a jelmezesek a régi szép idõkre.
Az Iskola Szülõi Munkaközössége a március 8-án tartott
elõadással egybekötött táncmulatságra hívott meg bennünket.
Minden klubtag fizetett hozzájárulást és páran el is mentek
megnézni az elõadást, így mi is hozzájárultunk, hogy a
terveiket meg tudják valósítani.
Március 11-én tartottuk meg a Nõnapi ünnepségünket. A
hagyományokhoz híven idén is nagyon szép és bensõséges
volt. Az iskola tanulói mûsort adtak. Martényi János
polgármester úr ünnepi köszöntõt mondott, és mindenkinek
hozott egy-egy szál virágot. Majd klub férfi tagjai is átadták
a hölgyeknek a virágokat pár köszöntõ szó kíséretében.
Köszönjük az iskola diákjainak, a felkészítõ tanárnõnek,
Martényi János polgármester úrnak és klubtagjainknak ezt a
szép ünnepséget és kedvességet. Klubtagjaink közül Szûcs
Istvánné Ilonka néni és Pettendi Miklósné mondtak nagyon
Kölkedi Hírmondó Kölked Község Képviselõtestületének

ingyenes híradója, az ÚJMindenes újság mellékleteként.
Felelõs szerkesztõ: Pataki Ferencné Felelõs kiadó: Martényi János

szép verseket, ezzel is emelve az ünnepség szinvonalát.
Köszönetet kell mondanunk Kiss Balázs alpolgármester
úrnak, mivel ezen nap alkalmából megajándékozott bennünket
nagyon finom süteményekkel.
Március 15-i ünnepség alkalmából koszorút helyeztünk
el a református temetõ kertjében álló emlékmûnél. Itt kell
köszönetet mondanunk Elekes Krisztinának, a BÓT
vezetõjének, mivel a koszorú alapját ingyen adta és ingyen is
készítette el.
Március 22-én a református egyház helyi képviselõi
meghívására részt vettünk a szeretet megvendégelésen, mely
nagyon tanulságos volt, és az ott levõk számára
elgondolkodtató a jövõre nézve is.
Március 25-én tartottuk meg az év elsõ névnapjait.
Szeretettel köszöntöttük a Júliákat, Irénkét, Máriát, Ernõt és
Józsefet, átadva részükre a szeretet virágait, majd ünnepi
ebéddel és a finom sütemények elfogyasztásával, jó kedvvel
töltöttük el a délutánt.
Az idén is megtartottunk a húsvéti locsolást. A klub férfi
tagjai érdekes mondókákat, köszöntõket adtak elõ, majd
minden hölgyet meglocsoltak, akik viszont cserébe piros
tojásokat ajándékoztak nekik.
Április 22-én szalonna sütés volt a klubhelyiségben.
Ilyenkor már délre megyünk és közösen ebédelünk , mely
nap örömet okoz mindenkinek, igazi családi hangulat van,
melyet komoly kártyacsata követ. Igazi jókedv közepette
múlatjuk az idõt.
Óvári Lajosné elnök

Autóbusz menetrend változás!

A Mohács-kölkedi út átadása 2013. november 25-én lesz.
A menetrendszerinti autóbuszjáratok 26-án üzemkezdettõl
közlekednek az eredeti útvonalon.
Ettõl a naptól 2013. november 26. a Mohácsról jelenleg
15.20 órakor induló járat 20 perccel korábban, Mohácsról
15.00 órakor indul Erdõfûre.

Lakossági felhívás

Felhívjuk az érintetteket, hogy fennálló adó- és
hulladékszállítási tartozásukat mihamarabb szíveskedjenek
befizetni. A folyamatos NAV-os letiltásokon túl a jövõben a
gépjármûvek forgalomból történõ kivonásának
kezdeményezését nagyobb intenzitással fogjuk végezni.

Háziorvosi rendelõ hírei
Háziorvos: dr. Kiss Csilla Nicolette
Asszisztens: Csiszár Attiláné
Telefon: 69/384-155

Megérkeztek a krónikus betegek részére ingyenes
influenza elleni védõoltások!
Rendelési idõ:
Hétfõ: 13  16
Kedd: 8  11
Szerda: 13  16
Csütörtök: 8  11
Péntek: 8  11
Lelet bemutatásához, beutaló- és
gyógyszeríratáshoz idõpont kérése szükséges!
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Felelõs vezetõ: Szabó László Tel.: 06-30-9466-333

