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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

Önkormányzati hírek
Kölked
Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2014. december 15-i
ülésén a következõ
döntések születtek:

A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl
szóló beszámoló 131/2014. (XII.15.) számú
határozattal történõ elfogadását követõen a 2015. évi
üléstervet fogadta el a Testület a 132/2014. (XII.15.)
számú határozattal.
Ez úton is értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Kölked Község Képviselõ-testülete 2015. évi
üléseinek tervezett idõpontjai:
2015. 01. 19.
2015. 02. 23.
2015. 03. 23.
2015. 04. 27.
2015. 05. 18.
2015. 06. 22.
2015. 09. 14.
2015. 10. 19.
2015. 11. 16.
2015. 12. 14.
A Képviselõ-testület üléseinek helyszíne:
Önkormányzati Hivatal nagyterme, (7717 Kölked, II.
Lajos u. 12.)
Közmeghallgatás: 2015. 03. 23. Helyszíne:
Népház nagyterme (7717 Kölked, Kossuth L. u. 4.)
A 2015. évi belsõ ellenõrzési tervet a 133/2014.
(XII.15.) számú határozattal, úgy fogadta el a
Képviselõ-testület, hogy általános átfogó vizsgálat
készüljön az önkormányzat gazdálkodásának
megalapozottságáról.
A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Szerzõdésének módosítása a 134/2014. (XII.15.)
számú határozattal került jóváhagyásra.
A Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat,
valamint Kölked Község Önkormányzata közötti

együttmûködési megállapodás született, melyet a
Képviselõ-testület a 135/2014. (XII.15.) számú
határozattal hagyott jóvá.
A Mohács-Víz Kft.-vel kapcsolatban 3 döntés
született, a 136/2014. (XII.15.) számú határozattal
megkértük a 15 éves gördülõ tervet, a karbantartási
tervet, valamint kértük, hogy az erdõfûi
ivóvízellátáshoz szükséges nyomásfokozó költségeit
vegyék figyelembe a tervezésekkor. A 137/2014.
(XII.15.) számú határozattal hozzájárultunk a Mohács
város 2013. évi eszközhasználati díj átmeneti jellegû
fizetési haladékához. Az eszközhasználati díj mértékét
a nettó lakossági víz- és csatornadíjak 10%-ában
történõ megállapítását fogadtuk el a 138/2014.
(XII.15.) számú határozattal.
A 139/2014. (XII.15.) számú határozat értelmében
nem értékesítettük BIOKOM Nonprofit Kft.-ben
meglévõ 1%-os üzletrészhányadunkat.
Kölked Község Tûzoltó és Polgárõr Egyesülete
részére a 140/2014. (XII.15.) számú határozattal
ingyenesen és ideiglenesen, 2015. 06. 30-ig
pihenõhelységet biztosítunk a volt orvosi rendelõben.
Ingyenes influenza elleni védõoltást biztosít a
Kölkedi Baptista Általános Iskola és Óvoda iskolai és
óvodai dolgozói, valamint az önkormányzati hivatal
dolgozói részére a 141/2014. (XII.15.) számú
határozattal.
A 142/2014. (XII.15.) számú határozat értelmében
felhatalmazást kapott a polgármester a belvíz
elvezetési tervezési feladatokkal kapcsolatos elõzetes
egyeztetésekre.
A Baptista Szeretetszolgálat 2014. december 29-i
rendezvényére történõ eljutás érdekében, a 143/2014.
(XII.15.) számú határozat értelmében, a Kölkedi
Baptista Általános Iskola és Óvoda pedagógusai
rendelkezésére bocsátottuk  üzemanyagköltség
térítési kötelezettség mellett  a kisbuszt.
Az önkormányzati hivatalban történõ leltározási
feladatok ellátására 2 hónapra napi 8 órában dolgozó
1 fõt foglalkoztatunk a 144/2014. (XII.15.) számú
határozatnak megfelelõen, 2015. január 12-tõl.
A 145/2014. (XII.15.) számú határozatban foglaltak

alapján, Erdõfûn biztosítunk bérlakást fél évre
kérelmezõ részére.
A 146-148/2014. (XII.15.) számú határozatokkal
önkormányzati segélyt állapítottunk meg három
kérelmezõ részére.
A 149/2014. (XII.15.) számú határozattal elsõ
lakáshoz jutók támogatását állapítottunk meg
kérelmezõ házaspár részére.
Foglalkoztatási szerzõdés határozatlan idejûre
történõ módosítását támogattuk egy személy esetében
a 150/2014. (XII.15.) számú határozattal.
Kölked Község Önkormányzatának Képviselõtestülete 2015. január 19-i ülésén a következõ döntések
születtek:
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl
szóló beszámolót az 1/2015. (I.19.) számú határozattal
fogadtuk el.
2/2015. (I.19.) számú határozattal helyrajzi szám
változása miatt a 145/2014. (XII.15.) számú
határozatban foglaltakat módosítottuk, azt hatályon
kívül helyeztük.
Halmozott inflációval számított földhaszonbérleti
díjat tartalmazó számla elkészítésérõl döntöttünk a 3/
2015. (I.19.) számú határozattal.
A földhaszonbérleti szerzõdések kapcsán a 4/2015.
(I.19.) számú határozattal döntöttünk a területek
beazonosítása és a tényleges bérlõvel történõ
szerzõdések javításáról, az 5/2015. (I.19.) számú
határozattal pedig a polgármestert hatalmaztuk fel,
hogy vegye fel a kapcsolatot a bérlõkkel és próbáljon
jobb kondíciókat kialakítani.
A 6/2015. (I.19.) számú határozattal felkértük a
jegyzõt, hogy kérjen jogi állásfoglalást.
Rendkívüli testületi ülés összehívásáról, valamint
annak idõpontjának egyeztetésérõl döntöttünk a 7/
2015. (I.19.) számú határozattal.
A Kultúrház bérleti díjainak és a bérlet
feltételeinek szabályzásával kapcsolatban 3 döntés
született:
A 8/2015. (I.19.) számú határozattal arról
döntöttünk, hogy lakodalom esetén, ha legalább az
egyik házasulandó fél kölkedi állandó lakos, akkor a
bérleti díj 0,- Ft, azonban kaució és rezsiköltség ez
esetben is terheli a bérlõt.
A 9/2015. (I.19.) számú határozattal fogadtuk el a
Kultúrház helyiségeinek alkalomszerû igénybe
vételérõl szóló határozati javaslatot, valamint az annak
mellékletét képezõ megállapodás-mintát. Ezeknek
tükrében a Kultúrház bérleti díjai 2015. február 01jétõl az alábbiak:
a) Kereskedelmi, árusítási célra

aa) nagyterem 5.000,- Ft/alkalom/4 óra
ab) kisterem 3.000,- Ft/alkalom/4 óra
mindkét terem esetében minden további megkezdett
óra 1.000,- Ft/óra.
Elektromos szolgáltatáson kívül más nem jár
hozzá. Fûtés költsége külön számlázásra kerül.
b) Egyéb rendezvényre, amennyiben a rendezvény
idõtartama nem haladja meg a 12 órát
ba) nagyterem 20.000,- Ft + teljes rezsiköltség
bb) kisterem 10.000,- Ft + teljes rezsiköltség
bc) együtt 25.000,- Ft + teljes rezsiköltség
c) Egyéb rendezvény, amely meghaladja a 12 órát
ca) nagyterem 40.000,- Ft + teljes rezsiköltség
cb) kisterem 20.000,- Ft + teljes rezsiköltség
cc) együtt 50.000,- Ft + teljes rezsiköltség
d) A kaució mértéke a rendezvény idõtartamától
függetlenül
da) nagyteremnél 40.000,- Ft
db) kisteremnél 20.000,- Ft
dc) együtt 50.000,- Ft
e) A bérelt helyiségek nem megfelelõ minõségû
takarítása esetén a kaució összegébõl levonásra kerül
a bérbeadó által elvégeztetett takarítás összege, melyek
az alábbiak:
ea) kisterem és külsõ környezet a vizesblokkal
5.000,- Ft
eb) nagyterem és külsõ környezete a vizesblokkal
10.000,- Ft
ec) kis- és nagyterem, külsõ környezet a
vizesblokkal 15.000,- Ft
f) Kölked társadalmi szervezetei, egyesülései,
nemzetiségi önkormányzatai, intézményei évi egy
alkalommal, rezsiköltséggel együtt, ingyenesen
használhatják a helyiségeket, viszont kauciót ezekben
az esetekben is fizetni kell.
A Botond Horgászegyesület nem alkalomszerû
használatának díjmentességét mondtuk ki a 10/2015.
(I.19.) számú határozattal.
A 11-13/2015. (I.19.) számú határozatokkal a
benyújtott START Közmunka Programokhoz
szükséges forrás költségvetési tartalék terhére történõ
biztosításáról döntöttünk.
A Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal
Kölkedi Kirendeltségének munkájáról szóló
beszámolót fogadtuk el a 14/2015. (I.19.) számú
határozattal.
A 15/2015. (I.19.) számú határozattal elnapoltuk a
Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendõ
együttmûködési megállapodás tárgyalását.
A 16-18/2015. (I.19.) számú határozatokkal három
darab földterület tulajdonjogának, ha arra nincs mód,
kezelõi jogának megkérésérõl döntöttünk.

Egy közterületi vízóra megszüntetést, az óra
leszerelését, lezárását támogattuk a 19/2015. (I.19.)
számú határozattal.
20/2015. (I.19.) számú határozattal a Hunyadi
utcában betongyûrû elhelyezését támogattuk.
A kölkedi iskolai és óvodai konyha térítési díj
módosítását a 21/2015. (I.19.) számú határozattal
hagytuk jóvá.
A 22/2015. (I.19.) számú határozatban foglaltak
alapján, Erdõfûn biztosítunk bérlakást egy évre
kérelmezõ részére.
A 23-25/2015. (I.19.) számú határozatokkal
önkormányzati segélyt állapítottunk meg három
kérelmezõ részére.
A képviselõi juttatások tárgyalását a 26/2015. (I.19.)
számú határozattal elnapoltuk.
Közalkalmazotti szerzõdés kiegészítését
kezdeményeztük a 27/2015. (I.19.) számú határozattal.

Átalakul a szociális
ellátások rendszere

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vonatkozó központi
jogszabályok változása következtében 2015. március
1-jétõl a szociális ellátórendszer jelentõsen át fog
alakulni. Ezek a változások településünk több lakóját
is érintik, kérjük, hogy olvassák el figyelmesen az
alábbi írást és a jövõben is kövessék nyomon
tájékoztatásainkat!
A jelenlegi jegyzõi hatáskörben lévõ aktív korúak
ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe
kerül. Így március 1-jétõl a járási hivatal
hatáskörébe tartózó ügykörök a következõk
lesznek:
 foglalkoztatást helyettesítõ támogatás,
 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás,
 alanyi ápolási díj,
 idõskorúak járadéka,
 alanyi és normatív jogcímen megállapított
közgyógyellátás,
 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Az alábbiakra vonatkozóan 2015. március 1-jétõl
nem tartalmaz a szociális ellátásokról szóló törvény
szabályozást, így annak körébõl kikerülnek, azaz ebben
a formájukban fokozatosan megszûnnek:
 lakásfenntartási támogatás,
 adósságkezelési szolgáltatás,
 méltányossági ápolási díj,
 méltányossági közgyógyellátás.
Bevezetésre kerül majd a települési támogatás,
melyrõl a késõbbiek során  követve a központi
jogszabályok kiadását  fogunk tájékoztatást adni.
A már folyamatban lévõ átalakulást nem az

önkormányzat idézte elõ, magasabb jogszabályok
kötelezik. A rendszer átalakulásának, a jövõben
biztosítható ellátásoknak alapvetõ függvénye az
önkormányzat leendõ anyagi helyzete, valamint az
önkormányzat elõtt álló egyéb feladatok.
Felhívjuk minden kedves ügyfelünk figyelmét,
hogy fokozott figyelemmel kövesse a részére
megállapított ellátás(ok) lejártának határidejét!
Felhívás a magánfõzés céljából elõállított
tömény szesz (pálinka) önkormányzati jövedéki
adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettség
teljesítésére
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 2015. január 1. napjától hatályos
módosítása érintette a magánfõzés szabályait is.
A magánfõzéshez továbbra sem kell engedélyt
kérni, de a magánfõzésre szolgáló desztilláló
berendezést a tulajdonszerzést követõ 15 napon belül,
illetve amennyiben a berendezés 2015. 01. 01. elõtt
történt, úgy 2015. január 15-ig kellett volna bejelenteni
a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Kérjük, hogy aki bejelentési kötelezettségének nem
tett eleget, mihamarabb pótolja azt!
A bejelentésben a tulajdonos nevét, lakcímét,
adóazonosító jelét, a tulajdonszerzés idõpontját és a
desztilláló berendezés ûrtartalmát, a berendezés
tárolásának, használatának helyét is meg kell adni,
amennyiben az eltér a magánfõzõ lakcímétõl.

Köszönet nyilvánítás

Ezúton is köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik önzetlen felajánlásból, rugalmasságból segítették
az Önkormányzatunkat, lakóinkat, így:
 Hegedûs Sándornak a hókotrásban nyújtott
rugalmas és hatékony segítségét
 Czimmer Gábornak az év utolsó napján nyújtott
központi fûtés javítási munkát az Önkormányzatnál
és Kultúrházban
 Gráf-Trans Kft. Mohács 10 db ajándékcsomagját
a rászorult családoknak
 Ez Egy Bót (Elekes Krisztina és Kovács Zsolt)
vállalkozás Önkormányzatunknak átadott karácsonyi
meglepetését, a szõnyeget
 Utólagosan is köszönöm Kovácsics Istvánnak is
az eseti, kisebb elektromos problémák megoldásában
az Önkormányzat felé nyújtott segítségét

Kérések

Ismételten kérni szeretnénk községünk lakóit, hogy
ne szemeteljenek az utcán (és máshol sem). Februárban
egész biztosan nem lesz munkaerõ az
Önkormányzatnál az eldobált szemét összeszedésére
és egyben bízunk abban, hogy nem is lesz erre szükség.

A tisztább falunk érdekében
közremûködésüket köszönjük.

nyújtott mûködõ egyesületeknek, a társadalmi szervezeteknek,
valamint az állampolgároknak, lehetõségük van
írásban javaslatot tenni az alábbi két önkormányzati
Felhívás
A Berényi család felhatalmazása alapján kérjük elismerésnek adományozására:
Kölked Község Díszpolgára
azon lakótársaink segítségét Berényi László felépülése
érdekében, akik ezekben a szûkös anyagi helyzetû
Kitüntetõ Cím
idõszakokban adományaikkal elõsegíthetik
A díszpolgári cím adományozásának célja:
gyógyulását. A család anyagi lehetõségei nem engedik
a) Kölked fejlõdéséért kifejtett tevékenység
meg Laci speciális étkezésének  például: sajttermékek elismerése,
 folyamatos biztosítását. Kérjük, aki megteheti, a
b) a település hírnevének megõrzése érdekében
szükséges élelmiszerek vonatkozásában, a családdal kifejtett tevékenység elismerése.
vegyék fel a kapcsolatot és egyeztessenek mikor,
Kölked Községért Kitüntetõ Díj
miben tudnak segíteni.
A Kölked Községért Kitüntetõ Díj
Köszönettel: a család és az Önkormányzat
Kölked Község Önkormányzata kéri mindazon a dományozásának célja a település társadalmi,
gazdákat és kiskert mûvelõket, akik az Önkormányzat gazdasági, szellemi, sport és kulturális életében, a
tulajdonában lévõ, bármekkora területû földet közigazgatásban kifejtett kimagasló tevékenység,
mûvelnek, hogy adategyeztetés és pontosítás miatt az egyéb területen hosszú távú, a falu fejlõdését szolgáló
Önkormányzatot megkeresni szíveskedjenek. Akikrõl vagy kiszolgáló önzetlen munka elismerése.
Kitüntetõ Díj adományozható:
biztosan tudunk, írásban is meg fogjuk keresni, de ezt
a) a település fejlõdése érdekében kifejtett
elõzetes bejelentkezéseikkel meg is elõzhetik.
tevékenységért,
Együttmûködésüket köszönjük.
b) kiemelkedõ oktatási, közmûvelõdési és
Tájékoztatás
mûvészeti tevékenységért,
Kölked Község Önkormányzata ez úton is
c) a sport területén kifejtett kiemelkedõ
tájékoztatja községünk és elsõsorban az érintett lakóit, tevékenységért,
hogy a szociális tûzifa kiosztását a hatályos rendelet
d) a közigazgatás, az önkormányzati munka, a
értelmében hajtotta végre. Akik igényelték, de nem településfejlesztés területén kifejtett kimagasló
részesülhettek ebben az ellátásban, alapvetõen a család
tevékenységért,
egy fõre jutó jövedelmi viszonyai miatt nem feleltek
e) a község építészeti és természeti értékeinek
meg. A jövedelmi viszonyokon túlmenõen a megóvása érdekében végzett tevékenységért,
Képviselõ-testület a döntéshozatala során 
f) a község gazdasági életében kifejtett kimagasló
véleményünk szerint alapvetõen helyesen  nem tevékenységért,
sorolta hátrányosabb helyzetbe azokat a lakókat, akik
g) társadalmi szervezetben végzett tevékenységért.
idõben gondoskodva magukról, a csekély lehetõségû
Figyelem! A javaslatot indokolni is szükséges,
szociális tûzifán kívül már rendelkeztek különbözõ melynek így tartalmaznia kell az elismerésben
mennyiségû, saját tûzifával is. A rendelet értelmében részesítendõ személyi, szakmai, közéleti tevékenységét
csak kölkedi lakóhellyel rendelkezõk részesülhettek a is.
támogatásban. Megértésüket köszönjük!
Az írásos javaslato(ka)t 2015. március 31-ig lehet
benyújtani
Csomor Tibor polgármesternek, valamint
Felhívás Kölked Község
Varga Veronika kirendeltség-vezetõnek.
Díszpolgára Kitüntetõ Cím és
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az
Kölked Községért Kitüntetõ Díj
önkormányzati elismerésekrõl szóló 1/2015. (I.20.)
önkormányzati rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései
javaslattételre.
értelmében a Kölked Község Díszpolgára Kitüntetõ
Tisztelt Lakosság!
Kölked Község Önkormányzata 1/2015. (I.20.) Cím és a Kölked Községért Kitüntetõ Díj ciklusonként
önkormányzati rendelete értelmében felhívjuk számbeli korlátozás nélkül odaítélhetõ, valamint
figyelmüket, hogy a Képviselõ-testület tagjainak, az Kölked Községért Kitüntetõ Díj esetében csoportok,
önkormányzati intézmények vezetõinek, a községben szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok is
részesülhetnek az elismerésben.
Kölkedi Hírmondó Kölked Község Képviselõtestületének
ingyenes híradója, az ÚJMindenes újság mellékleteként.
Felelõs szerkesztõ: Varga Veronika Felelõs kiadó: Csomor Tibor
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