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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 Önkormányzata és a magam nevében
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk Kölked és
Erd f Minden Lakójának! Martényi János polgármester
Kölked község Képviselõ-testü- önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek módosítására az önkormányzati segély
lete 2013. december 16-án tartotta
jogintézmény bevezetése kapcsán került sor.
ülését, ahol következõ döntések
Lakossági tájékoztató
születtek:
Önkormányzati döntés alapján kétmillió forint értékben

123/2013. (XII.16.) számú határozattal a Testület elfogadta a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
124/2013. (XII.16.) számú határozattal a Testület elfogadta a
2014. évi üléstervét.
125/2013. (XII.16.) számú határozattal a Testület elfogadta a
2014. évre vonatkozó belsõ ellenõrzési tervet.
126/2013. (XII.16.) számú határozattal a Testület megvizsgálta
a lakások komfortfokozatba való besorolását, és arról döntött, hogy
nem módosítja az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások bérletérõl
szóló rendeletét.
127/2013. (XII.16.) számú határozattal a Testület jóváhagyta az
Önkormányzat és a Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
között létrejött közfeladat átadási megállapodást.
128/2013. (XII.16.) számú határozattal a Testület hozzájárult a
számviteli törvény változásai miatt a szükséges selejtezések
elvégzéséhez, az aktívák  passzívák rendezéséhez. Az 5 éven túli
lejárt köztartozások törlésérõl a 2014. januári ülésen dönt.
129/2013. (XII.16.) számú határozattal a Testület nem fogadta
el az EURO-IMMO Kft. vételi ajánlatát, nem kívánja értékesíteni a
hódfarkú cserepeit.
130/2013. (XII.16.) számú határozattal a Testület felhatalmazta
a polgármestert, hogy a térfigyelõ rendszer mûködtetésére kössön
megállapodást a Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel.
131/2013. (XII.16.) számú határozattal a Testület felhatalmazta
a polgármestert, hogy a LED-es közvilágítás kiépítésére és
mûködtetésére kössön megállapodást a Kölkedi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft-vel.
131/2013. (XII.16.) számú határozattal a Képviselõ-testület a
Kölkedi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. törzstõkéjét
2.500.000,- Ft-tal megemeli, így a Nonprofit Kft. törzstõkéje
3.000.000,- Ft, mely így megfelel a módosított Ptk. szabályainak.
132/2013. (XII.16.) számú határozattal a Testület 15 millió forint
tagi kölcsönt nyújt 3 éves visszafizetési kötelezettséggel a Kölkedi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-nek a kölkedi térfigyelõ
rendszer kiépítéséhez, a közvilágítás korszerûsítéséhez, valamint e
rendszerek üzemeltetéséhez.
10/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletét alkotta meg a
Képviselõ-testület a szociális igazgatásról és szociális eljárásokról
szóló rendelet módosításáról.
11/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletét alkotta meg a
Képviselõ-testület a gyermekvédelmi ellátásokról szóló

kiépítésre került a térfigyelõ rendszer, melyet még az ünnepek elõtt
üzembe helyeznek.

Vállalkozók figyelmébe

A Dél-Kom Kft. megkezdte a vállalkozásokkal a szemétszállítási
szerzõdésekre vonatkozó közszolgáltatási szerzõdés megkötését.
Tájékoztatjuk a vállalkozásokat, hogy lehetõség van helyben is
megkötni a közszolgáltatási szerzõdést. Amennyiben ilyen igénye
van, keresse meg az Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltségét.

Karácsonyi meglepetés

2013. november hónapban megkeresett e-mailben Tomonica
Eszter volt kölkedi lakos, hogy
Németországban dolgozik és
munkaadója Rudolf Köhler úr az
Egy szív a szegényekért
Alapítvány vezetõje Európa
szegények lakta településeire
(Csehország,
Szlovákia,
Románia, stb.) szállít különbözõ
adományokat és szívesen hozna
Kölkedre is, ha fogadnák.
Többszöri egyeztetés után múlt
hét szombatján eljött Köhler úr
egy furgonnal és utánfutóval, rajta
rengeteg kartondobozzal és a
benne lévõ holmikkal. A dobozokban szortírozva voltak gyermek
és felnõtt ruhanemûk, gyermek és felnõtt cipõk, ágynemûk,
gyerekjátékok, használati tárgyak. Külön meglepetés volt, hogy
óvodásoknak, általános iskolásoknak vasárnap délelõtt
meglepetéscsomagot osztott. Nagy volt az érdeklõdés, amit a
mellékelt fénykép is bizonyít. Rudolf Köhler úr megilletõdve nézte
a gyermekek örömét és elmondta, hogy ismét el fog jönni
községünkbe
adományaival.
Köszönjük
Eszternek és Köhler
úrnak a nagylelkû
adományt!
Martényi János
polgármester

Nyugdíjas klub hírei

Még az elsõ félév programja volt a június 19-én megtartott
névnapok megünneplése, mely a szokáshoz híven meleg, családias
légkörben zajlott le. Szívbõl gratuláltunk az Ilonáknak, Gizikének,
Annuskának, Ibolyának és Lajosnak.
Június 24-én külön busszal és a polgármester úr által biztosított
hivatali kisbusszal kirándulni voltunk Gunarason, melyen 19 fõ
klubtag és 7 fõ klubunkat pártoló egyén vett részt. Nagyon jól éreztük
magunkat a fürdõhelyen, szép idõnk is volt és mindenkinek jól esett
az aktív, gondtalan kikapcsolódás.
Külön köszönetet kell mondanunk Martényi János polgármester
úrnak, aki teljesen díjmentesen bocsájtotta rendelkezésünkre a
kisbuszt és Hegedûs Lóránt falugondnoknak a busz vezetõnek, aki
nagyon jó hozzáállásával könnyítette meg utunkat.
A második félév programjai közül elsõnek a III. negyedév
névnapjait kell megemlíteni. Szívbõl köszöntöttük a Máriákat, egyegy szál virággal, majd ünnepi ebéddel és az általuk sütött finom
sütemények elfogyasztásával töltöttük el a vidám délutánt.
Október 16-án Pécsett voltunk színházban. 10 jegyet kaptunk
kedvezményesen. A Mágnás Miskát néztük meg. Rendkívül jól
szórakoztunk. Mohácsig az önkormányzat segített feljutni, onnan
külön busszal vittek bennünket Pécsre.
Október 18-án tartotta meg az Önkormányzat az Idõsek
Hónapja alkalmából a község idõseinek megünneplését az
iskolában. Az óvodások és az iskola tanulói is nagyon szép mûsort
adtak, majd Martényi János polgármester úr köszöntötte a
jelenlévõket. Elfogadta a meghívásunkat Matics Géza úr a
Nyugdíjasok Baranya megyei Képviselete elnöke, aki szintén
köszöntõt mondott és egy csokor virággal köszöntött mindenkit.
Meghívásunkra szintén jelen volt Siklósi Sándorné mohácsi
kistérségi képviselõ is. A Képviselõ-testület részérõl is többen
megtiszteltek bennünket a részvételükkel. Végül a kerek születésnapi
és házassági évfordulót ünneplõk köszöntése következett. A hölgyek
virágot, a férfiak egy üveg bort kaptak. A Nyugdíjas Klub részérõl
Pettendi Miklósné egy szép verset, majd Szûcs Istvánné is elmondott
egy verset és egy énekkel emelte az ünnep fényét. Nagyon vidám
programmal folytatódott az este. Mindenkit megvendégelt a
polgármester úr, majd vidám zenés, táncos estével fejezõdött be az
emlékezetes nap. Mindenkinek aki ezen az ünnep megszervezésében
részt vett, a lebonyolításában munkálkodott, nagyon szépen
köszönünk mindent. Eddig is úgy éreztük, hogy a község vezetése
megbecsüli az idõs korosztályt és bízunk benne, hogy ez a jövõben
is így lesz.
November 15-én volt az óvodások, óvoda dolgozói, szülõi
közössége jótékonysági bálja, melyen klubunk is kilenc fõvel
képviseltette magát, ezzel is  figyelemmel az évek óta tartó jó
kapcsolatra  támogatva õket céljaik megvalósításában. Egyúttal
gratulálunk a rendezvény jó színvonalú, összehangolt
lebonyolításához úgy az óvoda vezetõjének, mint az óvoda
dolgozóinak és nem utolsó sorban a szülõknek.
A Mohácsi Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya részérõl
Kerék Szabina Edit rendõr fõhadnagy Szidonya János körzeti
megbízott és társa elõadást tartott klubunkban az idõsekre leselkedõ
veszélyekrõl, ezek megelõzésérõl, melyet vetítéssel is egybekötöttek.
Így átfogó képet kaptunk ezen dolgok kezelésére. Köszönjük a
tartalmas tájékoztatót, s reméljük, hogy használni is tudjuk.
November 25-én teadélutánt rendeztünk. Minden klubtag
süteményt, kalácsot vagy egyéb rágcsálnivalót hozott és egymást
kínálgatva finom teát, kávét, cappuccinot fogyasztottunk, örömben
töltöttük el a délutánt.
December 4-én tartottuk meg az év utolsó névnapjait. Szívbõl
köszöntöttük az Etelkákat, Erzsébeteket, Katalinokat, Jolánokat és

Kölkedi Hírmondó Kölked Község Képviselõtestületének

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

Évát egy-egy szál szép virággal, pár kedves szóval, majd
elfogyasztottuk a finom ebédet és az ünnepeltek által sütött
süteményeket.
December 13-án a Református Egyház Mohácson szeretetvendégséget rendezett, melyre klubtagjainkat is meghívták. Finom
süteményekkel, teával vártak minket, majd a köszöntõ után
imádkozással, három énekléssel folytatódott a Mohács-Kölked
Református Társegyházközség Nõszövetsége megalakulásának 20
évfordulója alkalmából rendezett összejövetel, majd Szabó Klárika
volt tiszteletes asszony és Wébel Zsoltné jelenlegi tiszteletes asszony
a húsz évre vonatkozó visszaemlékezésekkel idézte fel az elmúlt
éveket. Ugyancsak Pfeiffer Jánosné kölkedi egyházgondnok vázolta
az itt folyó munkálatokat, a református hívõk összefogását és kérte
a további támogatást részünkrõl.
A Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság az önkormányzaton
keresztül megkereste klubunkat, hogy az idõskorúak sérelmére
elkövetett bûncselekmények minél hatékonyabb visszaszorítása
érdekében többek összefogására van szükség, és így kérik, hogy
közülünk is vállalják ezt az összehangolt munkát. Ilka Lászlóné és
Kovács Ferencné klubtagok vállalták ezt a feladatot, akik a képzésen
hallottakat, információkat eljuttatják hozzánk.
December 18-án lesz az óvodások karácsonya, melyre mi is
meghívást kaptunk. Mint minden évben most is a klubtagok által
összeadott pénzbõl egy-egy kis ajándékot készítettünk és Feth Irénke
klubtagunk által ajándékozott almát is viszünk. A klub elnöke
köszöntõ szavai után kiosztották a gyermekeknek, akik igazi
örömmel fogadták ezt a szerény, de nagyon nagy szeretettel adott
karácsonyi ajándékot.
December 19-én tartjuk meg a klub karácsonyi ünnepségét. A
helységünket szépen feldíszítettük, az önkormányzattól egy szép
karácsonyfát kaptunk, az óvodások nagyon megható ünnepélyes
mûsort adtak. Köszönjük az óvónõk odaadó munkáját. Megtisztelte
klubunkat Wébel Zsolt tiszteletes is, aki az Adventre készülõdve, a
szeretet nevében beszélt szívhez szólóan. Ugyancsak eljött Pfeiffer
Jánosné a kölkedi református egyház gondnoka, valamint Békefi
Dezsõné presbiter is. Köszönjük szíves megjelenésüket.
Köszönettel tartozunk Martényi János polgármester úrnak, aki
egész évben támogatta klubunkat és jelenleg is anyagiakkal járult
hozzá hogy minden klubtagnak egy kis karácsonyi ajándékot
adhassunk. Szívbõl köszönjük a Mohácsi Takarék Bank Zrt.
igazgatójának, mint régi pártfogónknak a 20 ezer forint anyagi
támogatást. Ugyancsak köszönettel tartozunk a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzatnak, akik szintén 20 ezer forintot biztosítottak az
idõsek karácsonyi ajándékozásához. Köszönjük Kiss Balázs
alpolgármester úrnak, hogy mint minden évben folyamatosan most
is sok süteménnyel támogatott minket.
Az iskola igazgatójának és a tantestületnek is hálával tartozunk,
mivel ebben az évben is több esetben mûsorukkal szórakoztatták az
idõs embereket mind a klubban, mind az Idõsek Napja alkalmából.
Nagyon szomorú esemény árnyékolta be valamennyi
klubtagunkat, hiszen eltávozott közülünk Schmidt Jánosné, aki
csendes szavaival, szerénységével mindig emlékezetünkbe fog élni.
Nyugodjon békével.
Küzdöttél, de már nem lehet, A csend ölel át és a szeretet.
A Nyugdíjas Klub Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kíván a
Képviselõ-testületnek, az Önkormányzat vezetõinek, valamennyi
dolgozójának, az óvoda és iskola vezetõinek és dolgozóinak, a
Horvát és Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, községünk
háziorvosának és asszisztensének, és Kölked és Erdõfû minden
lakójának, egyben kívánunk Nagyon Boldog Új Esztendõt, Erõt és
Egészséget Mindenkinek!
Óvári Lajosné klub elnök
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