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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
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
nevében is Áldott, Békés
Húsvéti Ünnepeket
kívánok!
Martényi János,
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Húsvét elötti

Adományosztás!

2014. április 17-én
(csütörtökön)
14:00  18:00 között
a Népház nagytermében

Nem magyarázkodásért, csak a félreértések elkerülése
végett az alábbiakról szeretném tájékoztatni a Tisztelt
Lakosságot:
A németországi adományozó elsõsorban a Kölkeden élõ
szegény sorsú családok részére hoz különbözõ adományokat.
Ugyanakkor kiemelte, hogy a kölkedi óvodának, az idõsek
klubjának, a sportegyesületnek és a Béda Otthonnak külön is
készített csomagokat, amit természetesen õk kaptak meg.
Az elmúlt napokban olyan vádak értek bennünket, hogy
kiválogatják a dolgozók az adományt. Ezt ezennel is
határozottan visszautasítom, és itt szeretném megköszönni a
segítõknek, hogy önzetlen módon részt vállalnak a dobozok
bontásában, szortírozásában, így téve kulturáltabbá a
kiosztást.
Amikor ilyen és hasonló vádakat hallok, az jut eszembe,
hogy hiányzik ez az Önkormányzatnak?! Évek óta különbözõ
szervezeteket keresünk meg, hogy segítsék az itt élõ
embereket. Akiket vádolnak, azok a falunak jót tesznek, és
mindig vannak olyanok akik hibát keresnek a munkánkban.
Nem lenne egyszerûbb semmit sem tenni, és semmit sem
hozni?!
Martényi János polgármester

INERT (építési) HULLADÉK lerakása

Inerthulladékkal kapcsolatos fõbb tudnivalók
A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. építési
törmelék lerakót üzemeltet Mohácson a Budapesti országút
szomszédságában. A törmeléket az építkezés helyszínérõl
történõ elszállítással illetve telephelyi átvétellel vesszük át.
A lent megjelölt zónákon kívülesõ területekrõl csak telephelyi
átvétellel fogadunk hulladékot.
Lerakás díja:
Törmelék típusa
Ft /kg
szennyezõdésmentes építési tömelék
9,63 +Áfa
egyéb hulladékkal kevert építési törmelék 10,88 +Áfa
A mérlegelés a hulladéklerakón található hídmérleggel
történik.
Fizetési módok:

 a helyszínen készpénzben vagy
 postázott számla alapján átutalással, vagy az
ügyfélszolgálaton készpénzben.
Az alábbi hulladékokat fogadjuk:
 Üveg alapú, szálas anyagok hulladékai  Üveg csomagolási
hulladékok  Beton  Téglák  Cserép és kerámiák  Beton,
tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke  Föld és
kövek  Üveg

EBZÁRLAT

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Mohácsi Járási Fõállatorvos a rókák veszettség elleni
immunizálásának idõszakára
2014. április 10-tõl 23-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
A jelzett idõszakban az ebeket megkötve vagy zárva kell
tartani és csak pórázon szabad közterületre vinni, valamint a
község egész területén tilos bármely fajú állat legeltetése is.

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Civil
és Gazdálkodó Szervezetek,
Tisztelt Egyházak!

Kölked Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
29. §-ban elõírtak szerint, a község településrendezési
eszközeinek módosításának partnerségi egyeztetésére
vonatkozó szabályokat megállapító 31/2014. (III.24.) számú
határozata alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:
A település hatályos településrendezési eszközeinek
módosítása elõzetes tájékoztatási szakaszba lépett, egyeztetési
eljárást kezdeményeztünk. Ennek kapcsán lehetõségük van a
tervezett módosítások megtekintésére papír alapú és
elektronikus formában, az önkormányzati hivatalban Varga
Veronikánál, valamint elektronikus formában a település
honlapján, az Önkormányzat link alatt.
Rövid összefoglaló a tervezett módosításokról:
1.) Különleges területek kijelölése az északi iparterület
egy részén
2.) Mezõgazdasági üzemi terület kijelölése a településtõl
északra, a mohácsi út két oldalán
3.) A 0413. hrsz.-ú földrészlet Ev-1 övezetbe sorolása
4.) Erdõfû területére vonatkozó módosítások:
 0341/2. hrsz-ú földrészlet övezeti besorolásának
módosítása
 történeti településszerkezet visszaállítása
5.) A Helyi Építési Szabályzat módosítása és korszerûsítése
Tájékoztatom Önöket, hogy ezekkel kapcsolatban
javaslatot tehetnek, írásos véleményt nyújthatnak be a
Képviselõ-testület részére.

Könyvtári hírek

Kölked Könyvtári, Információs és Közösségi
Szolgáltató Hely 2014. évi I. rendezvény beszámolója
A Költészet Napja alkalmából meghirdettük az
I. Könyvtári Versmondó versenyt. Az óvoda és az
általános iskola tagjai közül 40 gyermek vállalta a
Kölkedi Hírmondó Kölked Község Képviselõtestületének
ingyenes híradója, az ÚJMindenes újság mellékleteként.
Felelõs szerkesztõ: Varga Veronika Felelõs kiadó: Martényi János

megmérettetést. A versenyre 2014. április 8-án került sor a
közeli hozzátartozók és felkészítõ nevelõk elõtt. A szavalók
elõadását háromtagú zsûri értékelte: Kovácsné Bõsz Erzsébet
(zsûri elnöke) a Mohácsi Jenõ Városi Könyvtár vezetõje,
Hofgeszángné György Judit magyar szakos tanár és Honvéd
Anita vezetõ óvónõ.
Helyezettek:
Óvodások kategóriája:
I. Kovács Kitti
II. Balogh Bálint Olivér
III. Balog Gergõ, Bakos Barbara
Különdíj: Szekeres Panna
1-2. osztályosok kategóriája:
I. Sipos Zsombor 1. o.
II. Schäffer Andrea 1.o.
III. Frey Jázmin 1.o.
Különdíj: Orsós Máté 1.o., Berger Kíra 1.o.
3-4. osztályosok kategóriája:
I. Schäffer Csaba 3.o.
II. Sipos Lili 4.o.
III. Bedi Zsófia 3.o.
Különdíj: Berényi Csenge 3.o.
Felsõ tagozatosok kategóriája:
I. Bojtor Imre 6.o.
II. Bognár Roland 7.o.
III. Horváth Brigitta 5.o.
A verseny szünetében a gyerekeket és a vendégeket finom
uzsonnával. pogácsával és teával vártuk, melyet Habling
Imréné ajánlott fel.
A zsûri az értékelésében nagyon megdicsérte a kisebbeket,
míg a nagyobb gyerekeket kicsit elmarasztalta. Az oklevelek
mellett a gyerekek értékes könyvjutalmakat kaptak az
Önkormányzat felajánlásában. A zsûri munkáját egy-egy
csokor virággal jutalmaztuk.
Szeretném megköszönni a felkészítõ nevelõk lelkes
munkáját is, mert nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani
ezt a versenyt.
Az alsó tagozatos helyezettek közül többen megmérettetik
magukat a 2014. április 16-án sorra kerülõ Sátorhelyi Térségi
Versmondó Versenyen.
Vincze Józsefné, Könyvtár vezetõje
Kölked Könyvtári, Információs és Közösségi
Szolgáltató Hely 2014. évi II. rendezvényének felhívása:

MACKÓK A KÖNYVTÁRBAN

Egy kiállítás megrendezéséhez szeretnék segítséget kérni.
Hozzatok bármilyen nagyságú és színû játék mackót,
melyet Gyereknapon szeretnénk bemutatni a könyvtárba járó
érdeklõdõknek.
A mackókat 2014. április 23. és május 23. között várom
leadásra tiszta és hibátlan állapotban a könyvtárban.
A kiállítás megnyitója: 2014. május 30-án (pénteken),
az iskolai Gyereknapon. A játék mackókat 2 hétig, az iskolai
tanév végéig lehet majd megtekinteni.
Utána minden kedvenc visszakerül gazdájához.
Köszönöm a segítséget és nagy érdeklõdéssel várom a
gyûjteményt!
Vincze Józsefné, a könyvtár vezetõje
0
Készíti az ÚJ-MINDENES Kft.
ä N 45 059,430'
E 18 41,072'
7700 Mohács, Dózsa Gy u. 10.
Felelõs vezetõ: Szabó László Tel.: 06-30-9466-333

