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működésének nem csak a lakosság közvetlen 
kiszolgálása a feladata, hanem a falu számos hivatalos és 
kötelező ügyeinek intézése is, ezért szükségszerű lesz 
részben korlátozni a lakossági ügyintézéseket!
Ennek megfelelően az alábbi időpontokban nem lesz 
ügyfélfogadás!
Hétfői napokon: délután
Szerdai napokon: egész nap
Csütörtöki napokon: délelőtt
Szíves megértésüket köszönjük és ígérjük, hogy a „zárva 
tartás” ideje alatt is az Önök, a falu ügyeit fogjuk intézni!

Tudja – e Ön?

A 2017. évi bérminimum 161.000,- forint volt!
Törvényi szabályozás következtében a 2018. évi 
bérminimum 180.500,- forint lesz!
Önkormányzatunknál 3 fő dolgozót érint a kötelező 
emelés.
Mivel arról nincs még hírünk, hogy  az állam működési 
normatíva emeléssel ezt kompenzálná, így 
valószínűsíthető, hogy a béremelést majd nekünk kell 
kigazdálkodni! Ez a falu költségvetésében 840 ezer forint 
többlet kiadást fog eredményezni! Bízunk benne, hogy 
majd nyertes pályázatokkal ezt a forrást is pótolni tudjuk!

Támogatási előzetes!

Nagy Tisztelettel felhívjuk minden személyi jövedelem 
adót fizető polgártársunk figyelmét, hogy hamarosan 
eljön az adójuk 1% - ának felajánlási lehetősége! A 
társadalmi szervezetek részére támogatásként 
felajánlható 1% - ból a 2017. évben minden eddigi 
évtől lényegesen több felajánlás érkezett a Kölkedért 
Közalapítvány számlájára, összességében 210.000,- 
forint! Támogatóinknak Köszönjük ezt a nemes 
cselekedetet és arra szeretnénk ismételten kérni 
Mindenkit, hogy 2018-ban is támogassák az 
alapítványt! Egyúttal felkérni Másokat is, akik eddig 
még nem az alapítvány felé tették meg ezt a 
felajánlásukat, vagy egyáltalán nem éltek ezzel a 
lehetőséggel, hogy 2018-ban gondoljanak az 
alapítványunkra! Higgyék el, nagyon hasznos és 
értelmes, adott esetekben más pénzügyi forrásokból 
nem finanszírozható támogatásokra fogjuk ezután is 
fordítani a beérkező felajánlásokat! Így például óvodai, 
iskolai kirándulásra, egyesületi- és más közösségi 
szervezetek működési, eszközbeszerzési 
támogatásaira!
Alapítványunk adószáma: 18316142 – 1 – 02 
Már most felhívjuk figyelmüket arra is, hogy a 
felajánlások pontos lépéseiről és tennivalóikról még 
tájékoztatni fogjuk Önöket!

                                Pataki Ferencné, kuratórium elnöke

  

 

  

 

FELHÍVJUK A TISZTELT LAKOSSÁG FIGYELMÉT, 
HOGY KÖLKED KÖZSÉG HONLAPJÁN 
FOLYAMATOSAN TÖBB OLYAN INFORMÁCIÓ JELENIK 
MEG , AMINEK JÓ HASZNÁT LEHET VENNI. EZÉRT 
AJÁNLJUK FIGYELMÜKBE A HONLAP FOLYAMATOS 
LÁTOGATÁSÁT IS!

Köszönet nyilvánítás! 

Köszönöm Csoknya Sándornak az iskola részére felajánlott 
fenyőfát!

Még egyszer „ Fázzunk”!

Biztosan nem tudunk mindenki számára elfogadható és 
végleges tájékoztatást nyújtani a szociális tűzifával 
kapcsolatosan, de néhány fontos tényezőt ismét meg kell 
erősítenünk:
- Tévedés, ha valaki úgy gondolja, hogy a szociális tűzifa      
  „jár”!
- A szociális tűzifáért az Önkormányzatnak pályáznia kell!
- Pályázni nem kötelező, de az Önkormányzatunk            
 mindig pályázik és ez a valóban rászorulók miatt            
 természetes!
- Hogy kinek adható fa, annak szabályozását központilag     
  meghatározzák, nekünk „csak el kell osztanunk”! Így,          
   örülnénk annak, ha megértenék azt, ha valakinek akár       
   csak egy forinttal is túlhaladja a jövedelme a törvényi         
   értéket, NEM ÁLLAPÍTHATUNK MEG SZÁMÁRA               
   TÁMOGATÁST!
- Sajnálatos – de ellene nem tudunk tenni –, hogy egyesek   
 eladják a fát!
- Az Önkormányzat az ellen sem tud semmit tenni, hogy       
 egyes esetekben a „hivatalos” jövedelem kevesebb, mint a  
 tényleges, így olyanok is kaphatnak fát, akik nem biztos,      
 hogy rászorultak!
- A pályázaton nyert fa Kölkedre szállítását és a               
  jogosultakhoz való kiszállításának költségeit nem az    
  állam, hanem az Önkormányzat finanszírozza! Ez a       
   tényleges költség ebben az évben hozzávetőlegesen   
   400 ezer forint volt!
- Reméljük, hogy azért azoknak a száma több az örök     
 elégedetlenekkel szemben, akik tudnak örülni ennek a   
 támogatásnak!
Ha – és amennyiben – a 2018. évben is lesz pályázati 
lehetőség szociális tűzifára, ismét pályázni fogunk!

Felhívás - tájékoztató 

Tisztelt Lakosság!
Az Önkormányzat Hivatalának úgynevezett nyitvatartása 
eddig is szabályozva volt, de ennek legtöbbször nem 
szereztünk érvényt, vagyis, bárki, bármikor megkereshette 
a hivatalt elintézendő ügyeivel. Mivel a hivatal 
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költségek, stb. 
Az egyes pályázatok részleteiről, a tervezett munkák 
tartalmáról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket!

Szerencsére, nem csak az Önkormányzat dolgozik!
Megszépül templomunk,  a Nemzeti Park is fejleszt!

1. A Mohács – Kölked Református Társegyházközség a 
VP6 – 7.2.1. - 7.4.1.1 – 16 kódszámú pályázat keretében a 
kölkedi református templom külső felújítására nyert 
28.051.331,- forintot, melyhez fognak még kapni 6 millió 
forint önrész támogatást is! Itt gratulálunk a 
Társegyházközség sikeréhez!
2. A Duna – Dráva Nemzeti Park is fog a faluban 
beruházni, a bédai tájegység őrszolgálati központja és 
tároló épülete a Mátyás utcában fog megvalósulni, cca. 
100 millió forint forrásból!

Újabb Önkormányzati pályázatok a közeljövőben

Az úgynevezett Leader pályázat keretein belül kettő 
nagyobb pályázat benyújtásáról hozott már elvi döntést 
Képviselő – testületünk! Az egyik építkezés egy 40 fős 
családi rendezvénytér kialakítása a „Majális” parkban, a 
másik a Széchenyi u. 5. szám alatti ház felújítása lett 
volna, de arra sajnos új információ alapján nem tudunk 
pályázatot benyújtani. Civil szervezeteink számára kisebb 
támogatottságú működési költségekre, tárgyi eszközök 
beszerzésére lesz módunk pályázatot benyújtani.

Kérés – a vontató járművek tulajdonosaihoz

Sajnos tény, hogy elsősorban a mezőgazdasági gépek 
tulajdonosai közül többen nem takarítják le maguk után a 
szilárd útburkolatra általuk felhordott sarat. Bosszantó és 
egyben balesetveszélyes is, ezért Tisztelettel Kérjük, hogy 
a jövőben egy kicsit többet takarítsanak, természetesen ki 
– ki csak maga után! Csak ennyi kellene Mindenki 
megelégedéséhez!

                   Csomor Tibor sk. polgármester

BOTOND Horgász Egyesület felhívása

A Kedves Horgásztársak ne feledjék , hogy a január 31.-ig 
érvényes horgászengedélyekhez tartozó FOGÁSI 
NAPLÓIKAT legkésőbb február 28.-ig leadni 
szíveskedjenek, mert amennyiben ezt elmulasztják, úgy 
azt követően kellemetlen hátrányokban részesülnek!

                     Szűcs Lajos sk. elnök

Legközelebbi rendezvények

Január 22. 16:00 óra – Önkormányzati Hivatal, Képviselő-
testületi ülés, nyilvános
Február 01. 18:00 óra – Népház, Köztársaság 
emléknapja, NOSZTALGIA MOZI (ingyenes), utána 
állófogadással egybekötött kötetlen beszélgetés a 
kisteremben
Február 02. - Iskola, 2017/18 tanév, I. félévi értesítők   

           kiosztása
Február 09. - Népház, ovis farsang
Február 16. - Iskola, farsangi bál
 

Pályázatainkról – véletlen szerencse, vagy kitartó 
munka eredményei? 

Az alábbi EU-s pályázataink lettek benyújtva, melyek 
közül három már biztosan nyert, öt pedig bírálati 
szakaszban van!
1. TOP – 4.1.1-15 kódszámú pályázat – Védőnői 
szolgálat épületének felújítására benyújtott 
pályázatunk, amely a nyugdíjas klub felújítást is magába 
foglalja. A megpályázott összeg 19.028.598,- Ft, plusz 
cca. 8 millió forint önrész, mivel a nyugdíjas klub részét 
nekünk kell finanszíroznunk. Műszaki tartalma komplett 
energetikai és egyéb szakipari felújítások. Ez a 
pályázatunk nyert, 19.028.598,- forintot!
2. TOP – 2.1.3. - 16 kódszámú pályázat – Belterületi 
csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása, föld- és 
burkolt árkokkal, I. ütem.  A megpályázott összeg 
46.639.024,- Ft. Ez a pályázatunk nyert 46.639.024,- 
forintot!
3. VP6 – 7.2.1. - 7.4.1.2 – 16 kódszámú pályázat – 
Szilárd burkolatú (aszfaltozott) út építése a 
világörökségi várományos helyszínünkhöz, a 
Várdombhoz, 965 méter hosszban. A megpályázott és 
elnyert összeg 37.149.817,- forint! A falunak ehhez 15% 
önrészt kell hozzátenni, 6.555.850,- forint értékben.
4. GINOP – 7.1.6 – 16 kódszámú pályázat – A 
Világörökségi várományos helyszín fejlesztésére 
adtuk be pályázatunkat, kilátó – kiszolgáló épület – járdák 
– parkosítási munkák kivitelezésére, 100 millió forint 
értékben. Döntés még nincs, de nagy valószínűsége van 
az eredményes pályázat kihirdetésének! 
5. EFOP – 4.1.7 – 16 kódszámú pályázat – 
Kultúrházunk (NÉPHÁZ) további fejlesztésére, 
nyílászáró cserék, akadálymentesítés, technikai 
berendezések beszerzése, mint például hangosítás. A 
megpályázott összeg 19,5 millió forint, döntés még 
nem született róla!
6. VP6 – 7.2.1 – 7.4.1.3 – 17 kódszámú pályázat – 
Konyha felújítására benyújtott pályázatunk, burkolat 
felújítások, festés – mázolás, akadálymentesítés, 
jelenetős konyhai eszközbeszerzésre. A megpályázott 
összeg 23, 6 millió forint, döntés még nem született 
róla!
7. TOP – 3.2.1 – 16 kódszámú pályázatunk – Iskola – 
óvoda – könyvtár – konyha – étterem – tornaterem 
komplett energetikai felújítása ( hőszigetelések, 
nyílászáró cserék, fűtés korszerűsítés, napelem és 
járulékos munkák). A megpályázott összeg 166 millió 
forint, döntés még nem született róla.
8. TOP – 1.4.1 – 16 kódszámú pályázat – Óvoda 
játszóház építése. A megpályázott összeg 16 millió 
forint, döntés még nem született róla!
Képviselő – társaimmal együtt úgy gondoljuk, hogy az 
eddigi eredményeink nem csak a véletlen műve! 2017. 
évben EU – s forrásból elnyert támogatási összeg: 100 
millió 28 ezer forint! Az eredmények mögött rengeteg 
munka és lobbi tevékenység van! 
Reméljük, hogy lesznek még nyertes pályázataink, de ha 
mégsem, akkor is lényegesen előrébb tartunk mint az 
előző EU – s források időszakában, hisz akkor összesen 
kettő EU – s pályázat lett benyújtva, nem beszélve az 
eredményességről! 
Itt (is) kell megköszönnöm Képviselő–társaim 
támogatását, akik folyamatosan mellém álltak a 
döntéshozatalok során, akkor is, amikor az eredmények 
ismerete nélkül meg kellett előlegeznünk nem kis mértékű 
kiadásokat, például ingatlan vásárlások, tervezői
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