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Csomor Tibor polgármester: Sok szeretettel köszönt mindenkit. Nagyon örül, hogy ilyen 

sokan eljöttek az ez évi közmeghallgatásra. Külön köszönet a társadalmi és egyéb szervezetek 

vezetőinek, hogy elfogadták meghívásukat és megjelentek, ez is azt jelzi, hogy javul a 

közösségi morál. Jó néhány közmeghallgatáson vett részt, eddig, mint képviselő, most 

polgármesterként áll itt. Eddigi beszámolók alkalmaival gyakran hallotta, milyen nehéz egy 

önkormányzat élete. Ez valóban így van. A források megszerzése gyakran nehézségekbe 

ütközik. Nem mindig, nem sok mindent tudunk befolyásolni. A forrásainkat az állami 

támogatások és a helyben beszedhető források, mint a helyi iparűzési adó, teszik ki. Az állami 

normatíva minden évben csökken. A helyi bevételek, a helyi iparűzési adó, a kommunális 

adó, a gépjárműadó bevételeink attól függenek, milyen a fizetési morál, milyen a 

vállalkozások gazdasági élete, hogyan tudja támogatni a falu fejlődését. A költségvetésünk 

bevételi oldalán 155 millió, míg a kiadási oldalán 124 millió forint szerepel. Ezek a számok 

azonban csalósak, a 155 millióban átfutó tételek, így pályázati pénzek is vannak. 

Adósságkonszolidációban nem részesültünk, így 20 millió forintot kaptunk. A helyi iparűzési 

adóból 48 millió forint folyt be, azonban a HIPA szabályozása változott, plusz befizetések 

történtek, melyek következtében 2015-ben 20 millióval kevesebb lesz az ebből származó 

bevételünk. 2014-ben sok átfutó tétel volt még ezen túl is, például a közmunkaprogramokra 

kapott állami támogatás, egyéb szociális jellegű kifizetések, könyvtár támogatása, iskolai 

étkeztetés. Ezekhez részben önkormányzati forrást is kellett hozzátennünk. Az évfordulásnál a 

rendelkezésre álló pénzforrásunk kb. 30 millió forint volt. 

 

A 2015. évi költségvetés tervezéséről 

107 millió forintot terveztünk a 2015. évi költségvetésünk bevételi oldalára. Ez változhat, ha 

pályázati lehetőség jön be, de azok összegei is csak átfutó tételként jelennek meg majd benne. 

Kiadásaink mellett 10-12 millió marad tartalékban. Beruházást nem tervezünk, pályázati 

önerőre használnánk fel a rendelkezésre álló összeget.  

 

Fejlesztésekről, támogatásokról 

A templomkertben található Hősi Emlékmű felújítására 600 ezer forintot, a bel- és 

csapadékvíz elvezetés tervezésére, engedélyeztetésére 1,6 millió forintot terveztünk a 

költségvetésünkben. Az általános iskola támogatása is nagy tétel, 9 millió forintot állítottunk 



be erre. A társadalmi szervezeteket korlátozott forrásaink miatt összesen 2 millió forinttal 

tudjuk támogatni. 

 

Az elmúlt 5-6 hónap problémái 

A honlapon megtalálható előterjesztésekből is kiderül, hogy vannak problémák. A jó 

gazdasági helyzetet leszámítva nagyon rossz állapotban vette át az önkormányzatot. Sok 

hiányossággal, alultájékoztatással találkozott, szembesült. Jó néhány felhatalmazás nélkül 

kötött szerződés, melyekről a képviselő-testületnek nem volt tudomása, került elő, a 

gazdálkodásban is voltak hiányosságok, például a földbérleti dolgaink. Rossz és esztelen 

szerződéseket kötöttünk. Az elmúlt években ebből kifolyólag több milliós kárt okoztak az 

önkormányzatnak. Két évvel ezelőtt a LED-es közvilágítást megcsináltuk, melynek a 

megtérülési mutatója 15-20 év. Tudni kell, hogy ezt a közvilágítást 20 évre szavatolták. Ezzel 

is vannak problémák. A beruházás befejezését követő papírmunkákkal is volt gond. 

Felhatalmazás nélkül, pénzügyi vonzatú dolgok is történtek, amiről nem tudtunk. Biztos, hogy 

valami nem ment jól. Morális problémák is voltak a hivatalban. Ma is nap, mint nap gondok 

vannak, ezt meg kell oldani. Ő is jobban örülne, ha építő jellegű dolgokkal foglalkozhatna, de 

ehhez ezeket a dolgokat kell helyre hozni. 

 

Gazdasági programról 

A mai testületi ülésen tárgyalták a ciklusra szóló gazdasági programot. Ebbe a programba sok 

mindent felvettünk, hogy ha lesz lehetőségünk pályázni, elő tudjuk készíteni. Ezek a 

programok a falu egyértelmű fejlődését segítik elő, ha sikerül megvalósítani belőle bármit is. 

Az egyik fontos cél a bel- és csapadékvíz elvezetés, a szennyvíz kérdése. Ez utóbbi kapcsán 

elmondja, hogy annak idején ő is megszavazta a házi szennyvíztisztítót, de ezt, mint utólag 

kiderült, nem lehet mindenhol korrekt módon megvalósítani. Nem akar senkit olyan helyzetbe 

hozni, hogy ne tudják alkalmazni. A csatornával való szennyvízelvezetést vették újra elő. Az 

iskola épületének energia korszerűsítésére benyújtott pályázat fut, bízik benne, hogy nyer is a 

85%-os támogatottságú projekt. Ha lesz lehetőség a saját erőt is megpályázzuk. Bármelyik 

intézményünkre ráférne a felújítás, így az önkormányzati hivatal épületére, az egészségügyi 

házra, Fehér Gólya Múzeumra. A Balogh-féle Faluházunk jelenleg nincs tartalommal 

megtöltve. Felújításra vár a Széchenyi utcai Tatai-féle ház, valamint az útjaink is. A belvíz 

elvezetési rendszer bizonyos értelemben érinti az úttestet is. Például azokon a helyeken, ahol 

nincs árokrendszer kialakítva és másképp nem megoldható, az úttestnek adnak elvezető 

funkciót. Az erdőfűi ingatlanok is felújításra várnak. Ott 20-21 lakóingatlanunk van, ebből 2 

komplett ingatlan. A Kastély túlesett már a külső felújításon. Ezeket az ingatlanokat 

funkcióval kellene feltölteni. Kölked arculatát is szépíteni, virágosítani kellene. Ehhez a lakók 

együttműködése is szükséges. Például a szemetelés mellőzésével. Azt az energiát, amit a 

közmunkások a szemétszedésre fordítanak, lehetne másba is fektetni. 

 

Közmunkáról 

Jelen pillanatban három közmunkaprogram folyik, ezek a START programon belül a 

mezőgazdasággal, az ároktisztítással, valamint a helyi értékteremtéssel foglalkozó projektek. 

Ez a z év kísérleti év kell, hogy legyen, kiderül, működik-e a rendszer? Ha igen, akkor a 

jövőben lehet fejleszteni, több embert foglalkoztatni. Ha nem, akkor nem fog görcsölni rajta. 

A sikerességhez partnerek kellenek. 

Várja a képviselők segítségét, hogy kiegészítsék az elhangzottakat, utána pedig a lakosság 

kérdéseit várja. 

 

 

 



 

Muskát Zoltán alpolgármester: Üdvözli a jelenlévőket. Örül, hogy ilyen sokan eljöttek. Nem 

volt szívderítő, amit a polgármester a beszéde elején elmondott. Vannak történések, amik 

túlmutatnak ezeken a problémákon, ezekkel meg is tudnak birkózni. Minden anyag fent van a 

honlapon, ezek nem hathatnak az újdonság erejével. Kérése, hogy folyamatosan figyeljék, 

kísérjék figyelemmel a honlapon a történéseket. A polgármester megpróbálta a képviselő-

testületi munkát széles körben értelmezni, ennek következtében a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság két külső tagját is megkérte, hogy vegyenek részt a képviselő-testület munkájában, 

melyet azóta is folyamatosan megtesznek a felkért tagok. A polgármester nem csak az ő, 

alpolgármesteri véleményét kéri ki, de a PÜB elnökével, Hegedűs Sándorral is gyakran 

egyeztet. A képviselő-testületi ülésekre felkészülten érkeznek, mindennek köszönhetően úgy 

tud dolgozni a képviselő-testület, hogy annak értelme is van és a megoldás irányában tudnak 

haladni. A polgármester által ismertetett problémákkal is így tudnak megküzdeni. A 2013-tól 

a háziorvosi szolgálat finanszírozását havonta támogatják, hogy megmaradjon a háziorvos, 

ennek van is eredménye. Ismerve az adómérséklés hatását ez harmadával csökkentette a 

bevételeinket. A terveket rangsorolta a testület. A gazdasági programot elfogadták. A házi 

szennyvizet ő is megszavazta, nem ismerte akkor még a buktatókat. Most támogatja a 

vezetékes szennyvizet. A régi vezetékes szennyvíz tervek nem lehetőek fel. Jóval előrébb 

lehetnénk, ha ez meglenne, módosítani könnyebb, mint új tervet készíteni. A polgármester a 

napi dolgaival nem tud úgy foglalkozni, mert ezek a problémák lekötik az energiáit. A 

polgármester nem zárkózik be, folyamatosan tartja a kollégákkal a kapcsolatot. A 

közmunkások miatt is sokat van a faluban. Kéri, hogy úgy kezeljék az elkövetkező 1-2 

hónapot, hogy ez a kezdeti, nem várt nehézségek legyűrésére szánt időszak és bízik benne, 

hogy a következő közmeghallgatáson már az eredményekről számolhatnak be. 

 

Dr. Kiss Csilla Nicolette háziorvos: Köszöni a meghívást. Ez is jelzi, hogy a képviselő-

testület komolyan veszi a munkáját. Nap, mint nap találkozik olyan emberekkel, akiknek az 

életét befolyásolják. Mindig az összefogás, az összetartozás híve volt. Mindenkinek az az 

érdeke, hogy ez megvalósuljon a településen is. A jó egészségügyi állapotú emberek elérhetik 

ezt. 2013. október 1-től került ide. A lakosság összetétele kicsit megrémítette, nem volt 

gyermekorvos. A munkáját, igyekezetét egy csapatmunka is segíti. Egy kölkedi lakos 

adminisztratív munkát ellátva dolgozik a rendelőben. Örül, hogy jó az önkormányzattal a 

kapcsolata, köszön minden támogatást, amit eddig kapott. Kérésük lenne, hogy a rendelő 

padlásterét is építsék be, amint lesz rá lehetőségük. 

 

Csomor Tibor polgármester: Köszöni a hozzászólásokat. Elmondja a háziorvosnak, hogy 

minden igényt, ötletet szívesen vesznek. Az lenne a fontos, hogy olyan lehetőségeket 

ragadjanak meg, amire van pályázati lehetőség. Semmi elől nem zárkóznak el, azonban az 

anyagi lehetőségeik korlátozottak, ehhez kell igazodniuk. 

 

Csomor József a lakosság részéről: A faluban 5 darab szeméttárolót számolt össze, ezeknek a 

számát bővíteni kellene. 

 

Csomor Tibor polgármester: Igaza van, kevés szeméttároló van, viszont a környező 

településeken sincs több kuka, mégsem szemetes a falu. 

 

Elekes Krisztina a lakosság részéről: Az üzlete előtt is van kuka, de tele is van. Támogatja a 

kezdeményezést, több kuka kellene. 

 

Csomor József a lakosság részéről: Megjegyzi, hogy a mellékutcákban is van szemét. 



 

Csomor Tibor polgármester: A kultúrával van a probléma. A boltok környezetében van a több 

szemét, illetve a buszmegállóknál, iskolánál. Az emberek szokásaiban van a probléma, de 

szándékukban áll bővíteni a kukák számát. 

 

Csomor József a lakosság részéről: Sok idős és beteg ember él a faluban. Nincsenek 

pihenőpadok, illetve ami van pár beton, nincs felújítva. Nem lehetne ez ügyben valamit 

csinálni? 

 

Csomor Tibor polgármester: A padokhoz háttámláihoz, ülőkéihez szükséges deszkák már le 

vannak gyalulva, egy részüket már festik. Ha készen lesznek, ki lesznek helyezve. A 

lábazatok is le lesznek festve. Most a régiek lesznek pótolva, de szeretnének még a 

későbbiekben bővíteni, fejleszteni. Lépésről, lépésre haladnak. Türelmet kér. 

 

Pataki Attila a lakosság részéről: A kerteknél is van szemét. Milyen lehetősége van az 

önkormányzatnak ez ügyben lépni? 

 

Csomor Tibor polgármester: Ha valaki bejön, jelzi, hogy látta a szemetelést akkor ezt a 

rendőrségnek jelezhetjük, de ebben az ügyben tanúskodnia kellene a bejelentőnek. Ezt nem 

vállalják. Ha valaki felvállalná, örülne neki. Ismer ő is szemetes helyeket. Pár ilyen rész 

kitisztításra került, de többször még át kell menni ezeken a területeken is. 

 

Muskát Zoltán alpolgármester: Tavalyelőtt megépült a térfigyelő kamerarendszer, mely úgy 

készült el, hogy bővíthető legyen. Ezzel a megoldással kell élni, ha nem vállalják fel a 

tanúskodást. Keresik a lehetőségeket, hogy jó minőségű és nem túl drága kamerákat 

szerezzenek be, elsősorban a frekventált helyekre. 

 

Pataki Attila a lakosság részéről: Ehhez a munkálathoz telefonoszlopot felajánl. 

 

Gaszler János a lakosság részéről: A közrend és a közbiztonság elsősorban a kultúrán múlik. 

Az előző évben megújult a közlekedési útvonal. Nagyon zokon veszi azt, hogy szinte 

szándékosan tönkre teszik. Most is tudna erre példát mondani. Az utolsó kaszálásnál fákat 

vágott ki az út kezelője. Az új utat is többen beszennyezik, holott a KRESZ ezt tiltja. A 

fejlesztési elképzelésekkel egyetért, felhívja a figyelmet, hogy pályázzanak. Ez ugyanis az 

utolsó pár év, hogy az Unióból pénzt kapunk. Tegyenek meg mindent, ragadjanak meg 

minden lehetőséget a következő években. 

 

Csomor Tibor polgármester: A közterület rendeletünkben is szabályoztuk a sárfelhordás 

kérdését. A belterületi utak az önkormányzathoz tartoznak, de vannak kivételek, például 

Erdőfűn, ahol a Bóly Zrt. sárfelhordását nehezményeztük. Amit tudunk, megtettünk, a Bóly 

Zrt., a KPM és a rendőrség is értesítve lett. A pályázatok kapcsán elmondja, hogy tisztában 

van a lehetőségekkel, ezen dolgoznak. 

 

Füredi Istvánné a lakosság részéről: Nincs arra lehetőség, hogy csak célforgalomként jöjjön 

be kamion a faluba? Tönkre teszik a házakat. Sok és nagyméretű kamion jön. 

 

Csomor Tibor polgármester: Ezt egészen biztosan nem lehet megtenni. A híd súlykorlátozása 

is megszűnt a felújításával. Erre nem lesz lehetőség, már csak azért sem, mert Mohácson a 

révtől jönnek le hozzánk. Utána nézünk esetleg, hogy milyen egyéb lehetőség van. 

 



Füredi Zoltán PÜB tag: Nem megy Mohácsig a kamion. 

 

Kiss Balázs a lakosság részéről: Ez átmenő forgalom, az útdíj miatt jönnek felénk, mert 

megéri nekik ezt az útvonalat kockáztatni. A sárfelhordás kapcsán be kellene vonni a KPM-et 

is. Egy óvatos párbeszédet kellene folytatni az érintettekkel, mivel ezek a személyek helyi 

iparűzési adót fizetnek az önkormányzatnak. 

 

Csomor Tibor polgármester: Akár a rendőrség is felléphetne az elkerülő forgalom miatt. A 

sárfelhordás lakossági jelzését a KPM- nek jeleztük. Az ő intézkedésükről nem tud.  

 

Omachtné Vidács Krisztina a lakosság részéről: A főutcán az iskola, óvoda felé nem lehetne 

zebrát kialakítani? 

 

Csomor Tibor polgármester: Szerette volna ő is, de csak a figyelemfelhívó tábla alá 

elhelyezett sebességkorlátozást érték csak el. Ezzel kapcsolatban teljes elzárkózás volt. 

 

Kovácska Zoltán a lakosság részéről: Kölked végén tehergépkocsival behajtani tilos és a 

célforgalom tábla is kint van, amit felold a hídnál lévő kereszteződés. Hová megy az áthaladó 

forgalom? Az önkormányzat ennek módosítását kérheti. Kérni kell a rendőrségtől is a 

szigorúbb ellenőrzést is. Az iskolánál túl közel van a veszélyt jelző tábla a kereszteződéshez. 

Nem igaz, hogy nem lehet gyalogosátkelő helyet kialakítani. Felvetette, hogy ingyen, 

bérmentve tartana a közlekedésről oktatást, mert Kölkeden siralmas állapotok vannak. Az 

óvodában kellene már elkezdeni a KRESZ oktatást. 

 

Csomor Tibor polgármester: Ő nem szakember, az utat így hagyták jóvá. Az átadásnál, 

kialakításnál jelen volt szakember is. 

 

Hegedűs Józsefné a lakosság részéről: Gerberék és László Ferenc is gondoskodnak arról, 

hogy ellapátolják az úttestről a felhordott sarat. Ha minden kisebb vállalkozó is megtenné ezt, 

nem lenne baj. De ezt a mellékutcákban is szabályozni kellene, mert ott nincs semmi. Se 

szemetes, se pad, se semmi. Kellene az egészségházhoz és a buszmegállóba is pad. Volna 

még sok minden, amihez hozzá szeretett volna szólni, de úgy gondolja, nem érdemes. 

 

Elekes Krisztina a lakosság részéről: Az egészségház előtt amíg volt pad, térdig jártak a 

szotyola héjban. 

 

Tutti Tibor képviselő: Kevesen voltak a német nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatásán, 

így elmondja ezen a fórumon is, hogy német nemzetiségi választás lesz, kéri, aki a német 

nemzetiséghez tartozónak érzi magát, regisztráltassa magát és vegyen részt a választáson. 

 

Martényi János képviselő: Nagyon rövid lesz és nem rabolja senki idejét, sőt, azt mondja, nem 

is kér reagálást. Két dolgot szeretne elmondani, az egyik az, hogy megtanultuk a 

nagypolitikától, hogy egymásra mutogatunk. Október óta megy ellene ez, majdnem úgy néz 

ki, hogy semmi nem történt Kölkeden, csak negatívum. Ha bele menne a dolgokba, fél órán 

keresztül magyarázhatnánk, hogy miért így történt és miért nem. És ezért mondja, nem is 

szeretne. Nem kíván erre reagálást. 

 

Csomor Tibor polgármester: Függetlenül, azért mégis reagálna. Természetesen amit mondott, 

azt tartja is, teljes felelősséggel. És ennyi. 

 



 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és a 

közmeghallgatást bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Csomor Tibor      Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 Gerber Csaba              Tutti Tibor 

 jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő 

 


