
Kölkedi 
Szerkesztőség: 7717 Kölked,  II. Lajos u. 12. Tel./Fax.: +36 69/384-181

Hírmondó

XXII. évfolyam 4. szám
2018. 04. 19.

Megjelenik Kölkeden és Erdőfűn: 
● Kölked honlapján (kolked.hu)
● Az önkormányzat szokásos hirdetőhelyein (papír alapon)
● Nem rendszeresen minden háztartásban (papír alapon)

 

 

    

  

Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési választások kölkedi 
eredményeiről

Választásra jogosultak száma: 815 fő (100%)
Ebből pártlistára szavazó jogosultak száma: 787 fő
Nemzetiségi listára szavazó jogosultak száma: 28 fő
Ebből Német nemzetiség: 26 fő
          Roma nemzetiségi: 2 fő

Választáson résztvevők száma: 446 fő (54,72%)
Ebből pártlistára szavazók száma: 425 fő
Német nemzetiségi listára szavazók száma: 21 fő

Érvényes szavazatok száma: 441 fő
Ebből pártlistás szavazatok száma: 423 fő
Német nemzetiségi listára szavazók száma: 18 fő

Pártlistás szavazatok száma pártlistánként
FIDESZ-KDNP: 300 szavazat (a szavazáson résztvettek 
arányában 70,92%)
MSZP-Párbeszéd: 43
Jobbik: 25
DK: 25
LMP: 15
MOMENTUM: 3
Magyar Kétfarkú Kutyapárt: 3
EGYÜTT: 3
Magyarországi Cigánypárt: 2
Szegény Emberek Magyarországért Párt: 1
Magyar Munkáspárt: 1
 Tenni Akarás Mozgalom: 1
Összes szavazat: 423

Egyéni jelöltekre leadott szavazatok száma (440 érvényes 
szavazat)
Dr. Hargitai János György (FIDESZ-KDNP): 317 szavazat 
(72,05%)
Szőcs Norbert (Jobbik): 57
Lukács János (DK): 40
Bosnyák Attila András (LMP): 16
Horváth József (Munkáspárt): 4
Kóródiné Sárközi Rita (Magyarországi Cigánypárt): 3
Prim Géza (FKGP): 1
Orsós Erzsébet (Magyarországon élő, dolgozó és tanuló 
emberek pártja): 1
Lakatos Csaba (Családok Pártja): 1

Amint az kiolvasható az adatokból,  Kölkeden lényegesen az 
országos átlag (68% felett) alatti volt a részvételi hajlandóság 
(54,72%). Az országban inkább a magas részvételi arány volt a 
jellemező. Hogy Kölkeden miért volt ilyen alacsony, annak oka 
ismeretlen.
Helyben és a Baranya megye 3. oevk.-ben  Dr. Hargitai János 
(Fidesz-KDNP) szerezte meg a szavazatok több mint 58%-át, 
mellyel továbbra is Ő fogja képviselni térségünket a 
parlamentben. Győzelméhez és újraválasztásához gratulálunk.
Pártlistán is a Fidesz-KDNP szerezte meg a többségi 
szavazatokat térségi és országos szinten is. Győzelmükhöz 
szintén gratulálunk.

 Újabb sikeres pályázatok

A GINOP-7.1.6-16-2017-00007 azonosító számú 
„Világörökségi helyszínek fejlesztése” című pályázat 
keretében 100 millió forintot nyertünk a közigazgatási 
területünkön lévő Altinum, volt római kori erőd (a várdomb 
területén) turisztikai fejlesztésére!
Egyúttal arról is tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Magyarország 
Kormánya 2018. január hónapban, Ausztriával és 
Németországgal közösen nyújtotta be pályázatát a római Limes 
(hadiút a Duna mentén erődökkel) UNESCO világörökségi 
védelmére! Nagy valószínűséggel kijelenthető az, hogy ezt a 
világörökségi védettséget meg is fogjuk kapni, ami egyúttal azzal 
is jár, hogy Kölked egészen biztosan rá fog kerülni a világ 
térképére!

A Kölkedi Sport Egyesület pályázatot nyújtott be az MLSZ-hez 
(Magyar Labdarúgó Szövetség) egy az MLSZ által kiírt 
defibrillátor pályázatra. Még nem hivatalos információ alapján 
pályázatunk nyert. Az egyesület kezdeményezésére két fő 
„törzsszurkolónk” vállalta, hogy részt vesz egy tanfolyamon, ahol 
a defibrillátor használatát tanulják meg. Ezúttal köszönjük meg 
Frey-né Nagy Szilviának és Muskát Zoltánnak, hogy elvállalták a 
képzésen való részvételt!  Remélhetőleg a készüléket sosem kell 
majd használnunk, ám,  ha mégis, akkor szakértő kezekkel 
segíthetünk egy problémás helyzet esetén!

Sárfelhordás – kérés a földutakon közlekedők felé

Tisztelettel kérünk minden olyan mezőgazdasági vagy egyéb 
gazdálkodót, egyéb okból földutakon közlekedni kényszerült 
személyeket, hogy az általuk esetlegesen a közutakra felhordott 
sarat a sárfelhordást követően még az előtt takarítsák le, mielőtt 
egyéb járművek azt szét nem tapossák. Az Önkormányzat 
szempontjából elsősorban a belterületi, önkormányzati tulajdonú 
utak a lényegesek, mivel ezek felett az Önkormányzat diszponál. 
A helyben ismert, mezőgazdasági és egyéb gépekkel földutakon 
közlekedők számára kiküldött figyelem felhívó és kérő leveleket 
ne vegye senki személyes támadásnak. Egyszerűen csak arról 
van szó, hogy rendet és tisztaságot szeretnénk a faluban, nem 
beszélve arról, hogy egyúttal a lakosság számára is szeretnénk a 
számukra jogos, tiszta utakat garantálni. Nem szándékunk a 
büntetés, de ha más módon nem megy, akkor kénytelenek 
leszünk így elmarasztalni azokat, akik nem akarják, vagy nem 
tudják betartani a rendet. Az országos útjaink tekintetében – 
amelyek nem önkormányzati tulajdonúak – is szintén kérnénk, 
hogy ha szükséges, takarítsák le a sarat felhordók. Ezeken az 
utakon mi szankcionálni nem tudunk, de a rendőrséggel és a 
közút kezelőjével való kapcsolat felvétellel lesz lehetőségünk 
közvetve beavatkozni, amennyiben az szükséges.
Kérjük mindenki megértését!

Földutak „szétjárása”!

Hasonló probléma az, amikor a földutakat a traktorok, vagy más 
járművek kátyússá szétjárják! Tudjuk azt, hogy egyszerű emberi 
tisztességből egyes gazdák hajlandóak az általuk is használt utak 
helyreállítására! Ám ez nem általános, így Tisztelettel Kérünk 
Minden Úthasználót, hogy valamilyen formában egyeztetve 
járuljon hozzá az utak alkalmankénti helyreállításához! 
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A „Falu-gödre” szemete!

Aki netán nem tudja,  a „Falu-gödre” az Árpád utca keleti végétől 
délre eső rakodók között lévő vízgyűjtő gödör.  Nagyjából tudjuk, 
hogy Kicsodák, mely családok, háztartások hordják oda a 
mindenféle háztartási szemetüket! Például az a környéken 
(közelben) élő, akinek sosincs kint kukája az utcán keddi 
szemétszállítási napokon! De más információk is vannak!
Szerintünk egy kuka olcsóbb, mint majd lesz a büntetés mértéke!

Szivattyúzott szennyvíz!

Azt is kérjük, hogy a kommunális szennyvizet ne szivattyúzzák ki 
a kertekbe! Talajmintavétellel bizony, minden kétséget kizáróan 
be lehet bizonyítani azt, hogy ha a közelmúltban történt ilyen 
„akció”, igen-igen súlyos büntetéseket lehet érte fizetni! És 
közmunkában ezt sem lehet ledolgozni!

Mobil kamerák kihelyezése, háztartási kukák felmérése!

Három darab mobil kamera lesz kihelyezve a faluban! A kamera 
helyszíneit gyakran fogjuk változtatni! Nem lenne kötelező 
cselekednünk, de valamit kell tennünk annak érdekében, hogy a 
szép lassan terjedő illegális szemét kihelyezéseket 
szankcionáljuk! Ha mindenkit egyenként megkérdeznénk, szinte 
biztos, hogy mindenki elfogadná a kamerás megfigyelést a 
szemetelőkkel szemben! Még maguk a szemetelők is! Így, hát 
ezt a megoldást választjuk!
A közeljövőben lesz egy felmérés arról, hogy mely 
háztartásoknak van háztartási kukája és melyeknek nincs. 
Egyenlőre csak kíváncsiságból, mert elvileg Mindenkinek kell 
(kellene) fizetni a szemétszállítási díjat. És, ha már valaki ezt 
kifizeti, akkor nem egyszerűbb egy kuka, mint éjszakánként 
bujdokolva, ide-oda kicsempészni az illegális szemetet? Meg 
égetni a szomszéd orra alatt az udvarban, hátsó kertben?

Köszönet nyilvánítás!

- Köszönjük Hegedűs Sándornak a  belterületi utak hó letúrását!
- és Gráf Ferencnek, hogy a falu és a tulajdonában lévő 
mezőgazdasági telephelye között az útpadkát lenyírta!
- Köszönjük azt is, hogy a hosszú évek óta utcai virágosítást 
végző lakóink az idén is tovább díszítik környezetüket és így a 
falunkat is!
- Közelmúltbeli virágosítási felhívásunkra ismereteim szerint 
eddig Kun Csaba és családja csatlakozott. Köszönjük nekik és 
szeretettel várjuk a további 10-20-… család csatlakozását is!
- Szívmelengető, hogy Pataki Ferenc és családja az igen 
patinás, helyi védett épületük utcai homlokzatát milyen 
gondossággal újíttatták fel. Ám, méltatlan lenne az, ha nem 
köszönnénk meg a többi, hasonlóan nagy gonddal megőrzött, 
helyi védett épületek tulajdonosainak is azt a törődést, amilyen 
szeretettel őrzik örökségüket!

                                                          Csomor Tibor - polgármester

Személyi jövedelemadó 1% felajánlása!

Közeleg a 2017. évi személyi jövedelemadó bevallások 
határideje! Nagy Tisztelettel Kérjük, hogy aki még nem adta le az 
adóbevallását, ha egy módja van, támogassa adója 1%-ának 
felajánlásával a Kölkedért Közalapítványt.
 Alapítványunk adószáma: 18316142-1-02
Ígérjük, hogy mint eddig minden alkalommal, a jövőben is, az 
adományokból támogatni fogjuk az óvodásainkat, iskolásainkat, 
és a falu társadalmi szervezeteit!

                                        Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma

Legközelebbi események

Április 22.: Kölked – Újpetre focimeccs
Április 29.: Kölked – Görcsönydoboka focimeccs
Április 30.: Majális - Focipálya

Több önkormányzati tulajdonú földút is van, amelyeket maga 
az Önkormányzat sosem használ! Az Önkormányzat anyagi és 
technikai lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy a mások által 
károsított, megrongált földutakat helyreállítsa! Mivel a 
gazdáknak érdekük a jó minőségű út, így senki ne sajnáljon 
hozzájárulni valamilyen formában az utak jó karban tartásához! 
Ebbe a folyamatba az Önkormányzat nem kíván beleszólni! 
Ezért kérjük a gazdákat, hogy mindig egyeztessenek 
egymással és találjanak mindenki számára elfogadható 
megoldást találni az utak fenntartásához! 

Rendkívüli tüzelő támogatás

Magyarország Kormánya a 1152/2018. (III.27) 
Kormányhatározat értelmében kiegészítő támogatás 
nyújtásáról döntött „szociális célú tüzelőanyag vásárlásához”. 
Ennek értelmében Kölked Község Önkormányzata 533.400,- 
forint támogatást kapott, amelyből cca. 28 m3 kemény lombos 
tűzifa vásárlása lesz lehetséges.
Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozatában úgy döntött, hogy ezt a mennyiségű tűzifát majd 
a 2018. évi őszi-téli tűzifa kerethez csatolja hozzá és az akkori 
törvényileg jogosult igénylések alapján fogja szét (ki) osztani.
Ez a tűzifa az a tűzifa, amelyről még a választások előtt lehetett 
hallani különböző hírforrásokból. Az a fenti adatokból 
egyértelmű, hogy összességében ez a keret nem tesz lehetővé 
széles körű és jelentős mértékű szociális tűzifa támogatást. 
Sajnos ezt a fát sem lehet általánosságban szétosztani, csak 
azok kaphatnak majd belőle, akik a törvényi feltételeknek 
megfelelnek. Erről nem az Önkormányzat tehet! Ezeket a 
szabályokat nem mi hozzuk, viszont nekünk ezeket figyelembe 
kell vennünk! Ezekről a szabályokról véleményünk lehet, de 
megmásítani, másként alkalmazni nincs lehetősége a 
képviselő-testületnek még akkor sem, ha mi itt helyben 
másként is gondoljuk, másként is osztanánk szét a tűzifát!
Kérjük Mindenki Szíves Megértését!

„Szemét kérdések”

Pelenka a játszótéren!

Szépen kérjük azt, vagy azokat a szülőket, játszótereken 
megfordulókat, akik a pelenkákat és egyéb más gusztustalan 
dolgokat az ott lévő szemetesbe dobják, hogy a jövőben ezt ne 
tegyék! A szemetesek nem azt a célt szolgálják, hogy ilyeneket 
hagyjanak a játszótéren! Bár kicsi az esélye hogy az ilyen 
szemetet maguk után hagyók személye ismertté váljon, de ha 
mégis lesz biztos információ, van lehetősége annak, hogy 
pénzügyi bírság legyen a vége. Ne hozzuk egymást 
kényelmetlen helyzetbe és vigye HAZA Mindenki a maga 
„termékét”, mert az Őt illeti. Gusztustalan és nem emberi, hogy 
egyesek lenézik azt a közmunkást, aki majd elviszi a kakás 
pelánkát!

Háztartási szemét a szelektív kukáknál!

Egyeseknek nincs kukája és erkölcstelen módon a szelektív 
hulladékgyűjtő edényekbe dobálnak és mellé helyeznek 
mindenféle háztartási hulladékot! Ne tegyék a jövőben, mert 
amennyiben az ilyen cselekményt elkövető személye kiderül – 
és előbb-utóbb lesz ilyen személy -, biztosan pénzbüntetés lesz 
a vége. És nem jogalap nélküli, és nem jelentéktelen mértékű 
pénzbüntetés. És egészen biztosan kijelenthető, hogy nem 
adunk lehetőséget arra, hogy „közmunkában ledolgozhassa” 
az, akit anyagi elmarasztalás ér!

Szemét a falu utcáiban, mindenfelé!

Szinte biztos, hogy annak is el fog jönni az ideje, aki, az általa, 
az utcán eldobott szemét miatt kap bírságot! Ennek a majdani 
Valakinek sem lesz lehetősége közmunkában ledolgozni a 
bírságot!
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