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Jó hír!

Előző számunkban adtunk hírt arról, hogy a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 kódszámú pályázatunk, a világörökségi 
várományos helyszínre (Várdomb - Altinum) vezető 
„Szilárd burkolatú (aszfaltozott) út építése” nyert 
37.149.817,- forintot. Ezen felül a falunak 15% önrészt is 
hozzá kell tenni, amely 6.555.805,- forint. Egyenlőre, meg 
nem erősített hírek szerint, 5%-kal kevesebb önerőt kell 
majd hozzátennünk, mivel 90%-ra fog emelkedni a 
pályázat támogatottsága! Ez annyit jelent, hogy 
2.185.268,- forinttal fog csökkenni az önerőnk. Némi 
vigasz, hisz más esetekben meg többletkiadásunk fog 
keletkezni, például a gyermekétkeztetés támogatása terén 
is. 

Még jobb hír – újabb 15 millió forint, eredményes 
pályázatból

A 2017. évi 3. számunkban adtunk hírt arról, hogy, bár 
pályáztunk már több alkalommal is a belterületi útjaink 
felújításához támogatásra, sajnos eddig nem sikerült 
nyernünk! 2015., 2016. és 2017. évi sikertelen 
pályázataink után, rendkívüli pályázati forrásból, a 
Belügyminisztérium támogatásával 15 millió forint 
támogatást nyertünk! A 2068/2017.(XII.28.) 
Kormányhatározat értelmében elnyert összeghez 50% 
önrészt ( 15 millió forintot) is kell hozzátennünk, mivel az 
Önkormányzat „jó” adóbevételei miatt csak 50%-os 
támogatottságú pályázatot tudott benyújtani! Mindezt, az 
összességében 30 millió forint forrást belterületi 
útfelújításokra terveztük. Ebből a pénzből 6000 m2 utat 
fogunk újra aszfaltoztatni! Az előző önkormányzati 
ciklusban, a 2014. év tavaszán, 20 millió forint 
összegből, cca. 2000 m2 út aszfaltozás készült. Négy 
évvel később, a 30 millió forintból,- amely csak 50% -al 
több mint a 2014. évi összeg –, háromszor annyi utat 
fogunk felújítani! Az aszfalt sem lett olcsóbb a négy év 
alatt, de most lényegesen jobb „üzletet” fogunk kötni!       
(A cikk folytatása a másik oldalon folytatódik)

  

 

  

 

„MOZI tájékoztató”

2018. február 01-én Kölked Község Önkormányzata 
kezdeményezésére, az Önkormányzat szervezésében 
megtartottuk első „nosztalgia mozi” előadásunkat, a teljesen 
hivatalosan lekért és engedélyezett „A Tanú” című film 
levetítésével. Mintegy 50-55 fő érdeklődése mellett, minden 
korosztály képviseltette magát. Az ígéretnek megfelelően, a 
vetítés után hagymás zsíros kenyér, fröccs és üdítő volt 
bőven! Indulásnak nem volt rossz! Akik eljöttek, kis időre 
egy közösségben lehettek. Az egész kezdeményezésnek is 
ez lenne a lényege! Ennek megfelelően következő 
előadásunkra is Mindenkit Szeretettel Várunk!
Az előadást megelőzően ismét lesz tájékoztatás! 

Tudja-e Ön?

Sajnálatos, de el kell fogadnunk azt a tényt, hogy bizony 
emelkedtek és emelkednek az élelmiszer nyersanyag árak 
is. Nem lesz olcsóbb az étkeztetés 2018-ban, mivel az 
iskola, óvoda és idősek étkeztetésére szerződött vállalkozó 
– talán érthető- és elfogadható módon – is emelni 
kényszerül az árain. Jelenlegi ismereteink alapján az 
étkeztetésre kapott állami normatív támogatás  messze 
nem lesz elegendő annak finanszírozására. Így, bele 
kalkulálva az áremelést is, Önkormányzatunknak 
hozzávetőlegesen 5 millió 700 ezer forint önrészt kell 
hozzátenni az állami támogatáshoz annak érdekében és 
céljából, hogy biztosítani tudjuk a kötelezően előírt étkezést. 
Csak ezzel az Önkormányzati támogatással együtt igazak 
azok, a különböző híradásokban elhangzó tájékoztatások, 
mely szerint „ingyenes a gyermekétkeztetés”! A 2017. évi 
önkormányzati önrészhez viszonyítva a 2018. évi önrész 
hozzávetőlegesen 2 millió forinttal lesz több, amit a falu 
egyéb bevételeiből kell majd kigazdálkodnunk!
Táblázatos formában mutatjuk be egy-egy adag bruttó árát, 
annak állami támogatottságait és önkormányzati 
önrészének nagyságát. 
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értékben a pályázatban előzetesen megjelölt 
eszközbeszerzés.
Valószínűsíthetően a felújított Önkormányzat épületéhez 
(Községháza és Közösségek Háza) hasonló megjelenésű 
és minőségű, a kor elvárt színvonalának megfelelő 
„végeredményre” számíthatunk! 

Felhívás virágosításra

Tisztelettel kérjük kedves lakosainkat arra, hogy minél 
többen járuljanak hozzá falunk esztétikusabbá tételéhez! 
Ezen belül elsősorban annak örülnénk, ha a lakóházak 
előtti közterületeinken sok-sok virágos kerttel, vagy attól 
még egyszerűbb módon, különböző edényekbe kiültetett 
virágokkal emelnénk a hangulatot! Kevés befektetéssel is 
nagy eredményeket lehetne elérni! Önkormányzatunk is 
folytatja a virágosítás körének bővítését, de az igazán szép 
eredményeket Önök nélkül nem tudjuk elérni! Korlátozott 
mértékben az Önkormányzat anyagilag is segít a 
virágmagok, palánták beszerzésében! Kérjük azon lakóink 
jelentkezését, akik ebben a kezdeményezésben részt 
kívánnak venni! 
 
                                                Csomor Tibor polgármester

Kölked Községért Közalapítvány támogatása, adójuk 
1%-ának felajánlásával

Kedves Kölkediek, Erdőfűiek! 

Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, egyúttal Tisztelettel 
Kérjük is Önöket, hogy támogassák a falu alapítványát! 
Minden forint számíthat és segíthet a falu közösségeinek! 
Felajánlásaikat mi, Nekik fogjuk adni!
Alapítványunk adószáma: 18316142-1-02
Amennyiben az adójuk felajánlásával kapcsolatosan 
kérdésük van, segítségre szorulnak, ügyfélfogadási időben 
forduljanak bizalommal az Önkormányzat munkatársaihoz! 

              Köszönettel: Pataki Ferencné, kuratórium elnöke

BOTOND Horgász Egyesület felhívása

Felhívjuk a Tisztelt Horgásztársak Figyelmét arra, hogy 
néhány héten belül meg fog változni az egyesület régóta 
megszokott székhelye. Át fogunk majd költözni a Tisza 
utca 6. számú, új nevén „Közösségek Háza” épületébe!
Közismertebb nevén a „volt tejcsarnok” helyiségébe, a 
„Pallai féle” házba. Esetleg aki úgy ismeri, mint a Tatai 
Imre lakóépülete, az is jó helyre fog majd jönni! 
A költözés pontos idejét még több formában, 
aktualitását megelőzően adjuk közre!

                                            Tisztelettel: Szűcs Lajos elnök

Legközelebbi rendezvények
              
Február 16. -    Iskolai farsangi bál

             Helyszín: Kölkedi Általános Iskola

Február 19. - Továbbtanulási lapok elküldésének 
határideje

             Helyszín: Kölkedi Általános Iskola

Február 19. -    Képviselő- testületi ülés, nyilvános
                          Helyszín: Kölked Község Önkormányzata

Időpont: 16:00 óra

Ez a keret nem lesz elég a falu utcáinak teljes felújítására, 
mert ahhoz még további 50-70 millió forint forrásra lenne 
szükség. Egyenlőre a frekventáltabb utcákat fogjuk 
felújítani, de türelmet kérünk, mert az útfelújítást egyes 
helyeken érinti az is, hogy csapadék elvezető árkokat kell 
előbb megépítenünk, a már szintén nyertes TOP-2.1.3-16 
pályázatunk 46.639.024,- forintnyi támogatásából.
Mivel igen bonyolult és sok-sok előkészítő munkát igényel 
a nyertes pályázatoktól eljutni a kivitelezésig, így az is 
előfordulhat, hogy egyes feladatok megvalósulása át fog 
húzódni 2019-re! De a pénz megvan, már csak egy kis 
türelem kell!

Megerősítés

Tisztelettel Kérjük az Erdőfűn élő lakosainkat, hogy ne 
nehezteljenek az Önkormányzatra akkor, amikor 
valamilyen hír, kérdés, kérés, tájékoztató, egyéb 
információk megosztása alkalmával külön nem 
hangsúlyozzuk, vagy elfelejtjük hangsúlyozni azt, hogy 
Erdőfű és az egyéb lakott külterületi portákon élők is igen, 
mi hozzánk tartoznak! Amikor Kölkedről, kölkedi 
lakosokról beszélünk, akkor minden, a mi közigazgatási 
területünkön élő emberre megkülönböztetés nélkül 
gondolunk és minden emberhez ugyan olyan szeretettel 
szólunk!

A védőnői épület és Nyugdíjas Klub felújításáról

Amint arról már tájékoztattuk a T. Lakosságot, a TOP-
4.1.1-15 kódszámú pályázat keretében 
Önkormányzatunk nyert 19.028.598,-forintot a 
„ Védőnői épület felújítására”! Az épület Nyugdíjas klub 
által használt részének felújítására nem lehetett pályázni! 
Viszont a Védőnői rész felújítási költségeit csak azzal a 
feltétellel támogatták, amennyiben a teljes épületet 
felújítjuk! Így a Nyugdíjas Klub által használt épületrész 
előzetesen kalkulált felújítási költségeit Kölked Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete önerőként vállalta, 
melynek összege 12.460.942,- Ft. A felújítás előkészítő 
munkái, kötelező terv- és műszaki dokumentációi 
elkészültek. A közeljövőben kiírásra fog kerülni a 
kivitelezési pályázat, aminek vannak határidős elvárásai. 
Így, valószínűsíthetően áprilisban elkezdődhet a felújítási 
munka. A jelentősebb tartalmi elemei az alábbiak lesznek: 
tetőfelújítás az utca felől, új cserépfedéssel; teljes 
homlokzati hőszigetelés (utcán, udvarban, szomszéd 
felől) az energetikai számítások szerinti 13 cm 
vastagságban, színes vékony vakolattal együtt; az utcai 
homlokzaton díszítő tagozatok kialakítása, ablakok körül, 
párkányok, függőleges díszítések; az összes homlokzati 
nyílászáró cseréje új, három rétegű üvegezéssel készített 
fa ablakokra; utcán térburkolatú járda, parkoló kialakítása; 
akadálymentesített feljáró rámpa és bejárat az utcai 
homlokzaton; közepes mértékű belső válaszfal rendszer 
átalakítás a védőnői részen, babakocsi tároló előtérrel 
együtt; védőnői részen új, hőszigetelt padló készítése 
kerámia padlólap burkolattal; védőnői rész vizesblokk 
teljes átalakítása gépészeti munkákkal, 
akadálymentesítése; védőnői részen új belső nyílászárók; 
új csempe falburkolatok; a teljes épület festés-mázolása; 
konvektoros fűtés helyett gázkazán-radiátoros fűtés 
kialakítása a teljes épületben; nyugdíjas klub új laminált 
padlóburkolat készítése; padlásfödém hőszigetelése 15 
cm ásványgyapot paplannal; lapos tetős épületrész tető 
hő- és vízszigetelése; részben új bádogos szerkezetek; 
villanyszerelés felújítás és 1 millió 700 ezer forint 
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