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MÉG MINDIG MARADJ OTTHON!
A COVID-19, koronavírus járványról

Kedves Kölkedi Lakosok!

A koronavírus járvánnyal kapcsolatosan eddig- és folyamatosan 
hozott különböző Kormányrendeletek szabályozásai továbbra is 
óvatosságra hívják fel a figyelmünket. A Kormányrendeletek által 
hozott korlátozó intézkedések enyhítése számomra nem mindig 
egyértelmű. Azokkal kapcsolatosan véleményt formálni, javaslatokat 
adni a lakosság felé igen megfontolandó lehetőség. Ebben a 
helyzetben helyi nyilatkozatokkal, rendelkezésekkel, 
intézkedésekkel, javaslatokkal előjönni, élni olyan felelősség, amelyet 
többször is érdemes megfontolni! Mivel az álhír terjesztése, 
pánikhangulat előidézése, rossz döntéshozatal ebben a helyzetben 
súlyos büntetőjogi kategória lehet, ezért, igazából már nagyon 
megfontolandó az, hogy a lakosság felé mit propagálunk! Mivel én 
nem szeretnék az álhírgyártás áldozatává válni, ezért Mindenkit csak 
arra kérek, hogy egyenlőre a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan 
továbbra is kellő elővigyázatossággal legyen! Egyéni jó tanácsok 
helyett azokat az ajánlásokat tartsák be, amelyekről a különböző 
médiákban „naprakészen” tájékozódhatnak! Amennyiben továbbra is 
az eredeti korlátozásokat tartják be, azzal egészen biztosan jobban 
tudják védeni önmagukat, mint a korlátozások enyhítését követő 
szabályozásokkal! És még mindig a legjobb javasolt biztonság: 
MARADJ OTTHON!

Az Önkormányzat feladata a járványhelyzetben

Amit talán érdemes Mindenkinek tudni, hogy sem a járványhelyzet 
kihirdetése előtt, sem pedig azóta térségi szinten, a járványhelyzetre 
vonatkozóan semmilyen szintű egyeztető felkészülésre, fórumra nem 
került sor! Ezzel kapcsolatos észrevételemet a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal megbízott vezetője felé is 
jeleztem, hogy talán nem ártott volna, ha lett volna egy térségi 
egyeztetés még a vírus tényleges megjelenése előtt, mondjuk a 
polgármesterek, jegyzők, tiszti főorvos, kórház főorvos, háziorvosok, 
védőnők, katasztrófavédelem, rendőrség, szociális ágazat vezetői, 
nyugdíjas szervezetek vezetői, iskola- és óvoda pedagógusok, 
bölcsőde vezetők, meg mit tudom én, hogy kiknek a részvételével.
Mert a járványhelyzet előtti években az volt a „szokás”, hogy sokkal 
kisebb fajsúlyú, esetenként jelentéktelen ügyekben, volt szép 
számmal ilyen-olyan fórum.
Ilyen előzmények után, anyagi- és személyi feltételeink lehetősége 
arányában igyekeztünk megfelelni mind a különböző 
Kormányrendeletek szabályozásainak, mind pedig a helyi 
igényeknek. Talán jelentéktelennek tűnő, de sok apróságban tudtunk 
segíteni. Így a figyelem felhívások, tájékoztatások területén a 
háztartásokba eljuttatott tájékoztatókkal, köztéri felhívásokkal, 
honlapunkon történt tájékoztatásokkal, idősek segítésével, ebéd 
kiszállítással, gyógyszer beszerzésekkel, szájmaszkok 
beszerzésével, megvarratásával, a Mohácsi Meixner Ildikó 
Módszertani Intézmény (iskola, óvoda) tanulóinak távoktatásban való 
segítésével, stb.
Az Önkormányzatok intézkedéseit érintő és szabályozó különböző 
Kormányrendeletek többsége az egyes Minisztériumok mellett helyi 
szinten – a településeken - a végrehajtások  felelőseként a 
polgármestereket jelölte meg.
A járványhelyzet kihirdetése óta a képviselő-testületek érdemi 
munkát végezni nem tudnak, mert nem lehet képviselő-testületi 
üléseket összehívni. Az egyes aktuális döntéseket - teljes 
felelősséggel együtt - a polgármester kizárólagos hatáskörébe 
utalták. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a képviselőkkel 
elektronikus úton ne lehessen egyeztetni, véleményt alkotni. 
Erőnkhöz, lehetőségeinkhez mérten továbbra is igyekszünk segíteni 
a lakosságnak!

Mindenkit arra kérünk, hogy továbbra is tartsa be az egyes 
előírásokat! Vigyázzanak Magukra, Vigyázzunk Egymásra!

Előzetes tájékoztatás

A koronavírus járványhelyzetre való tekintettel valószínűsíthetően a 
2020. évre tervezett rendezvényeink jelentős része el fog maradni! A 
közösségi színterek rendezvényre történő családi, baráti, egyesületi, 
önkormányzati célú igénybevétele is egyenlőre kérdéses.
- A 2019/2020. évi labdarúgó bajnokságot helyezések nélkül lezárták. 

Mérkőzések jó esetben nyártól lesznek.
- A 2020. évi Falunapi rendezvényünk nagy valószínűséggel nem 

kerül megtartásra. Amennyiben az egyes operatív intézkedések, 
Kormányhatározatok megengedik, úgy a már szintén hagyományos 
Augusztus 20.-i rendezvényünk felbővített programjával készülnénk 
egy közösségi rendezvényre.

- A már hagyományos, Falunapot megelőző szombatra tervezett IV. 
Községi Horgászversenyünk megrendezése még nem teljesen 
kizárt.

- A Kultúrházban egyenlőre továbbra sem lehet rendezvényt tartani.
- A Nyugdíjas Klub sem működik. Újraindulásuk csak a teljes 

biztonság garanciái mellett, engedményeket biztosító 
kormányhatározat esetén lesz javasolt.

- Minden egyéb közösségi élet és rendezvény is csak a további 
korlátozások függvényében, előírások betartása mellett tud 
megvalósulni.

Köszönet nyilvánítás

Köszönjük Fodorné Virág Brigittának, Orsós Jánosné Ibolyának, 
Mihálovics Zoltánné Csomor Évának, Vívod Zsuzsannának, Kovács 
Sándorné Évának, Habling Imréné Zsuzsának, Czimmer Jenőné 
Gizikének, Juhász Lászlóné Gizikének, Fülöp Tiborné Idának, Tóth 
Csabáné Ilikének  és egy Magát megnevezni nem szándékozó 
támogatónknak, hogy társadalmi munka- és maszk alapanyag 
felajánlásaikkal mintegy 400 db szájmaszkot tudtunk megvarratni és 
felajánlani lakosainknak!
Köszönjük Sziládi Máté lakosunknak a kölkedi iskola egyik 
tanulójának felajánlott laptop-ot, amellyel így a diák elektronikus úton 
tudott kapcsolódni a távoktatáshoz!
Köszönjük Mindenkinek, aki ebben a helyzetben  bármi módon 
segített a szomszédjának, ismerősének, barátjának akár egy 
bevásárlással, vagy egy recept kiváltásával, vagy bármiféle 
adománnyal, amely enyhíteni igyekezett ezen a szükséghelyzeten.
Köszönjük azon külföldről hazatért lakosainknak a  türelmét, akik a 
kétheti otthoni karantént fegyelmezetten viselték!
Köszönjük Gráf Ferencnek a nem vírushelyzettel összefüggő 
útpadka rendszeres kaszálását a telephelye és a falunk közötti 
szakaszon!
És azon lakosainknak is köszönjük, akik a portáik, ingatlanaik előtt 
szép rendet tartanak, kiváltképpen a még virágos utcaképpel is 
kedveskedő, sajátos falusi hangulatot teremtők áldozatos 
munkájának elismerésével!

Tájékoztató a 2020. évi közmunka programról

Mint az utóbbi években az jellemző volt, országosan ebben az évben 
is tovább csökkentették a közfoglalkoztatásba felvehetők létszámát. 
Önkormányzatunknál a 2019. évben 23 fő közfoglalkoztatott 
dolgozott. Az Ő foglalkoztatásuk 2020. február 29. nappal lejárt. 
Közvetlen megkereséssel eltudtam érni azt, hogy  Kölkeden jelentős 
mértékben ne csökkenjen a létszám 2020-ban. 20 főre tudtam az 
igénylésünket beadni. Amit még szintén sikernek könyvelhetünk el, 
hogy a közfoglalkoztatottak béréhez eredetileg 30% önrésszel kellett 
volna Önkormányzatunknak hozzájárulni, de végül is ez 10% lett.



         

Kölkedi Hírmondó Kölked Község Képviselő-testületének ingyenes híradója.
Felelős szerkesztő: Mádlity Mónika, Felelős kiadó: Csomor Tibor

 Dr. Horváth Zoltán Urat, Baranya Megye Kormánymegbízottját 
személyesen kerestem meg annak céljából, hogy az Önkormányzat 
önhibáján kívüli megromlott anyagi helyzete miatt kevesebb önrészt 
kelljen vállalnunk. Ennek eredményeképpen 10% önrész vállalásával 
kaptuk meg a 20 fő közfoglalkoztatottat. Ez a program 2020 
szeptember végéig tart. A hét hónap alatt a 3.300.000,- forint önrész 
helyett 1.100.000,- forint önrészt kell vállalnunk. Így a megtakarításunk 
2.200.000,- forint, amely elsősorban az utánajárásnak köszönhető!
2015 óta minden évben szinte a maximum közfoglalkoztatotti létszámot 
tudjuk foglalkoztatni. Ami hátrányosan érintett bennünket, hogy akinek 
bármilyen végzettsége van nyolc általános iskolai tanulmányain felül, 
azokat egyáltalán nem tudtuk foglalkoztatni! Így, sajnos egyes 
dolgozókat nem tudtunk újrafoglalkoztatni, ami nem egy szerencsés 
dolog!
Mivel a 2020. évi program egyenlőre szeptember végéig szól, így nem 
tudjuk azt, hogy mi várható az után? Hány főt, milyen feltételek mellett 
tudunk majd utána alkalmazni?

A szelektív hulladéktárolók bekamerázva!

Felhívjuk a lakosság szíves figyelmét arra, hogy a szelektív hulladék 
tárolókat bekameráztuk! Ne lepődjön meg az a személy, aki esetleg 
nem oda való hulladékot, vagy nem a megfelelő tároló konténerbe 
helyez el, és ez miatt szabálysértési bírság kiszabásáról kap értesítést.
Tisztelettel kérjük, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében 
tartsa be Mindenki az alapvető szabályokat!

BEKÖVETKEZETT AZ, AMIT FELFOGNI NEHÉZ!

Amint arról már ez évi első számunkban hírt adtunk, törvényi 
rendelkezés következtében, be nem folyt pénz után, ha akarjuk, ha 
nem, ha szeretnénk, ha nem, az Önkormányzatunknak kell az Állam 
felé fizetni! A történet lényege, hogy a Magyarország központi 
költségvetéséről szóló mindenkori törvény értelmében, amennyiben egy 
településen belül az egy főre jutó iparűzési adó bevétel meghaladja a 
32 ezer forintot, akkor az adott településnek szolidaritási hozzájárulást 
kell fizetni az Állami költségvetésbe. Minél jobban meghaladja az 
adóbevétel a 32 ezer forintot, annál magasabb a szolidaritási 
hozzájárulás. 
Kölked adóbevétele drasztikusan lecsökkent azáltal, hogy a tavalyi év 
közepén egy adózó megszüntette a telephelyét Kölkeden. A törvény 
szerint ebben az évben még úgy tekintik, mintha ez az adózó továbbra 
is itt adózna. Így számoltak ki nekünk a nem létező adóbevételünk után 
közel 15 millió forint fizetési kötelezettséget. Változás ugyan történt, 
mert már nem szolidaritási hozzájárulásnak nevezik! De a lényegen mit 
sem változtat, mert ugyan a „gyereket átkeresztelték”, de a  fizetési 
kötelezettségünk továbbra is megmaradt!
Az előző számunkban már megírtam, szinte minden lehetséges 
megoldást végigjártuk annak érdekében, hogy ha másként nem is 
lehet, legalább méltányosságból tekintsenek el ettől a befizetéstől. 
Eddig nem jártunk sikerrel!
A közelmúltban, utolsó lehetőségként  Miniszterelnök Úrnak is 
megírtam ugyan ezt a kérésünket. Tőle is azt kértem, hogy legalább 
méltányosságból tekintsenek el a nem létező bevétel után fizetendő 
hozzájárulásunktól! Levelemet - ezzel együtt kérésem értékelését és 
döntését is - a Belügyminisztériumhoz továbbították kérésem 
értékelése és a döntéshozatal céljából. Ahhoz a 
Belügyminisztériumhoz, ahova már két alkalommal írtam meg ugyan 
ezt a kérést. Akkor olyan „megoldást” javasoltak számunkra, amely a mi 
esetünkben szinte a semmire sem lenne elég! Természetesen a 
Belügyminisztériumtól a választ ismét megkaptam. Harmadszorra is 
ugyan azt!
Biztosan bennem van a hiba, felfogni nem tudtam, miért is kell 
fizetnünk nem létező bevétel után? Érti ezt Valaki?

A 15 milliót „toljuk” még meg 2 millióval!

Gondolom, többen hallottak már arról, hogy az Önkormányzatoktól az 
Állam „elkéri” a gépjármű adó azon részét is, amely idáig az 
Önkormányzatoknál maradt. Ez annyit jelent, hogy az Önkormányzatok 
járványüggyel kapcsolatos áldozatvállalása címén a gépjármű adó 
eddig nálunk maradt 40%-át is át kell utalni az Állami költségvetésbe, 
mert ebben a helyzetben Mindenki áldozatvállalására szükség van! 
Kölked viszonylatában ez hozzávetőlegesen 2 millió forint lesz. Ennek 
felét már át is utaltuk, mert erre a törvény is kötelezett bennünket! Az 
előző tájékoztató szerinti 15 millióval, így együtt, mínusz 17 lesz! 
Sajnos 17 millió forintban, és nem 17 fok celsiusban! 
Ilyen kiadások mellett egyáltalán meg tud élni a falu? Elvileg nem, de 
MEG FOGJUK OLDANI!!!

Érdekességek Kölkedről rovatunk

2016 márciusáig  hivatalosan 7 db magyar meteoritot tartottak 
nyilván. Az elsőt 1857 április 15.-én regisztrálták. 

 Az utolsót – a nyolcadikat - 2016 március elején két ismeretlen megtaláló 
Kölked határában, fémkeresőzés közben, két ásónyomnyi mélységből, 
nedves réti talajból, a falutól kb. 1 km-re nyugatra találta. A hullott vagy 
talált meteorit az államot illeti. A megtalálók a leletet hivatalosan nem 
merték bejelenteni. Valószínűleg azért, mert már megvágták. A megtalálók 
nem teljesen hivatalosan, honoráriumért voltak hajlandóak a leletet átadni. 
Az elvégzett vizsgálatok kimutatták, hogy egy kondrit-ról (nem földi kőzet) 
van szó. A vizsgálatok vízkitettség hosszú idejű hatására is utalnak, amit a 
kondrit a valamikori Duna árterében való megtalálása egyúttal alátámaszt. 
A hullás korára becsült érték nem adható, ahhoz további precíz mérések 
szükségesek, de akár több száz, vagy ezer év is lehet.
Nemzetközileg 2016 június 6.-án nyilvánították hivatalos magyar meteorittá, 
Kölked H5 S3 W3 nevű kondrittá. A H5 meteorit az egyik leggyakoribb 
kőmeteorit. Feltételezések szerint kialakulásuk 470 millió éve történt, két 
kisbolygó összeütközésével. (forrás: Kereszty Zsolt írása) Bővebb 
információk az interneten olvashatóak.

TÁJÉKOZTATÓ!

1. Újra indul a családsegítő szolgálat ügyfélfogadása! Kedden és 
pénteki napokon fognak településünkön tartózkodni. Ügyeiket a szokásos 
helyen, az Önkormányzatnál intézhetik!
2. A Kormányablak Busz is újra indul! Legközelebb június 23.-án, kedden, 
12:30 – 14:00 óra között lesz ügyfélfogadás az Önkormányzat előtt! 
3. A játszótereket újra lehet használni, de a gyerekeket kísérő felnőtteknek 
a szájmaszk használata kötelező, valamint az 1,5 méter távolság tartás is a 
felnőttek között!
4. Felhívjuk a lakosság szíves figyelmét, hogy sok fontos 
tájékoztatásunkat részletesebb formában a www.kolked.hu 
honlapunkon is folyamatosan nyomon követhetik! 

Felhívások!

 - Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a porták előtti közterület 
kaszálása az ott élők feladata!
- Kérünk Mindenkit arra, hogy közterületen ne szemeteljenek, és ha tehetik, 
bármilyen mértékű virágosítással járuljanak hozzá közterületeink 
hangulatosabbá tételéhez!
- Fűnyírást és kerti hulladék égetést csak az önkormányzati rendeletben 
szabályozott időszakokban végezzenek!

Pályázati tájékoztató

A Magyar Falu Programban idén is benyújtjuk azon pályázatainkat, 
amelyek az elmúlt évben nem lettek eredményesek. 
2020. évben eddig benyújtásra került pályázatink: Belterületi útfelújítás 
30 millió forint értékben – Orvosi rendelő bővítése-felújítása 
27.559.813,- forint értékben  - Kultúrház felújítás, fűtés korszerűsítés 
12.606.381,- forint értékben.
Benyújtásra váró további Magyar Falu Programos pályázatok: Óvoda 
szociális és kiszolgáló blokk kialakítása – Közterület karbantartási 
eszközök pályázatában traktor és különböző adapterek beszerzése 
(szárzúzó, rézsűkasza, fűkasza) – katolikus temetőben új kerítés építésére 
benyújtandó pályázatunk. 
Ebben az évben CIVIL szervezetek részére is lesz pályázati kiírás. 
Valószínűsíthetően településünkről abban is lesz pályázó egyesület.
Folyamatban lévő pályázatunk: Jó ütemben folyik az iskola felújítási 
pályázat kivitelezése. Iskola kezdésre biztosan el fog készülni.
Közbeszerzés előtti pályázatunk: Altinum, világörökségi várományos 
helyszín fejlesztése
Hamarosan kivitelezésre kerülő pályázataink: Leader pályázat keretében 
elnyert támogatásból mindkét temetőnkben urnasíros temetkezési 
lehetőség kialakítása 75-75 m2 térkő járdával, 18 urnafülkés urnafallal 
– Magyar Falu Programban elnyert pályázatból az Önkormányzat 
udvarában 180 m2 térkő burkolatú parkoló kialakítása – szintén Magyar 
Falu Programban elnyert pályázatból az óvoda udvarban kisbicikli tároló 
helyiség építése fából  

Hálás szívvel mondok köszönetet rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, a továbbiakban  Csomor Tibor polgármester 
úrnak, a Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, 
Fodorné Virág Brigittának, Orsós Jánosnénak, Kun 
Csabánénak, Vörös Csabának és dolgozóinak, illetve 
mindazon személyeknek, akik Balog Mariann (†32) 
ápolásában, szenvedésének megkönnyítésében, valamilyen 
formában segítséget nyújtottak.

 
Mihálovics János és családja

Vigyázzanak Magukra!

Vigyázzunk Egymásra!                               
Kölked Község Önkormányzata
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