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FELHÍVÁS!

Felhívjuk azon lakóink figyelmét, hogy akik szeretnének regisztrálni 
járvány elleni védőoltásra, de nem áll módjukban, azoknak segít az 
Önkormányzat a regisztrációban. Ehhez szükséges adatokat 
kérnénk leírni egy papír lapra és azt kérjük leadni.
A szükséges adatok:

- Név
- Lakcím
- Életkor (betöltött évek száma)
- TAJ szám
- Telefonszám
- e-mail cím

Kedves Lakosaink!

Tájékoztatom Önöket, hogy sem az önkormányzatunkat, sem a 
jegyzőnket, sem a polgármestert, semmilyen COVID – 19 járvánnyal 
kapcsolatos, a településünket, az itt élőket közvetlenül érintő 
eseményről, fejleményről nem tájékoztatja senki! Hónapokkal 
ezelőtt megkerestem a Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát annak tárgyában, hogy a 
falunk járványügyi helyzetével kapcsolatos bármilyen 
információhoz hozzájuthassak. Nem sikerült! Lehetőségként 
ajánlották számomra, hogy kérdéseimmel forduljak az Operatív 
Törzshöz. Nem tettem, mert nem láttam annak lehetőségét, hogy a 
bennünket közvetlenül érintő információkhoz hozzájussak! Mivel az 
Operatív Törzs napi általános tájékoztatást ad a járványhelyzetről, 
így folyamatosan követem a legfrissebb megjelent országos és 
területi adatokat mind a jelentések alapján, mind pedig egyéb 
hírforrásokból! 
Ezen információk alapján, amit  javasolni tudok Mindenkinek, hogy 
legalább a leg alapvetőbb előírásokat, javaslatokat tartsuk be, 
kövessük figyelemmel a híradásokban, írott- és nyomtatott 
sajtóban, és az interneten olvasható ajánlásokat! Ezzel igyekezzünk 
leredukálni mi is a fertőzés továbbterjedését!
Egyúttal Tisztelettel Kérek Mindenkit, hogy kialakult bizalmának 
megfelelő vírus elleni védőoltással (vakcinával)  - saját maga és 
környezete biztonsága érdekében - oltassa be magát!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, hogy egyszer végre 
újra szabadabban élhessünk!

Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi nehéz anyagi helyzetének 
végeredményéről!

Amint bizonyára emlékeznek rá, a tavalyi évben több alkalommal is 
tájékoztattam Önöket arról, hogy az Önkormányzat hibáján kívül álló 
okok miatt igen nehéz helyzetbe került az Önkormányzat, a falu 
költségvetése! Ennek volt következménye többek között az is, hogy nem 
tudtunk iskolakezdési támogatást adni az általános- és középiskolás 
diákoknak,  a 70 év feletti időseket se támogattuk karácsonykor, és a 
2020. évben a képviselői tisztelet díjak sem kerültek kifizetésre! Bár 
olyan mende-mondák is előfordultak, hogy a falu eladósodott, ez nem 
igaz! Annyira nem igaz, hogy a tavalyi év egésze során, soha, senki 
nem dörömbölt az ajtónkon és nem követelte tőlünk az 
adósságrendezést, mert nem volt ilyen!
Mindenkit tisztességben kifizettünk!
És, annak ellenére, hogy az óvoda, könyvtár, tanyagondnoki szolgálat 
működtetése és gyermekétkeztetés állami normatíva támogatásain  felül 
egy fillér működési támogatást nem kaptunk az Állami költségvetésből, 
hogy év közben elvontak tőlünk  közel 2 millió forint gépjárműadót, és, 
hogy mindezen felül még a  falu fizetett közel 15 millió forint szolidaritási 
hozzájárulást is az állami költségvetésbe, TÚLÉLTÜK!
És, nem csak önmagában, egyszerűen TÚLÉLTÜK! Ehhez az egész 
évet felelősségteljesen, helyenként felvállalva nem népszerű 
intézkedéseket, keresve minden lehetséges megoldást a kivezető útra, 
jó néhány álmatlan éjszakával, menedzselni kellett!

Nem csak úgy magától oldódott meg az egész!
Büszke vagyok arra, hogy sikerült ezt megoldanom! Hogy a sok-sok nem 
egyszerű, meghozott döntés és intézkedés mellett, a kialakult helyzet 
megoldására fordított munkámon felül milyen áldozatokat vállaltam, most 
nem hivalkodnék! 
A vállalkozások  – kis- és nagy cégek, földműves vállalkozók, 
magánvállalkozók –, iparűzési adó befizetései nélkül sem sikerült volna! 
Nem mentünk csődbe, sőt egyetlen pályázatunkat, és ezzel a 
pályázatainkon elnyert egyetlen forintot  sem adtunk vissza az Állami 
költségvetésbe!
Köszönöm Mindenkinek, Aki közvetlenül, vagy közvetve, bármilyen 
vonatkozásban részt vállalt abban, hogy Tisztességesek Tudtunk 
Maradni! Bízom abban, hogy mind a 2021. év, mind a további évek egy 
nyugalmasabb költségvetés és további pályázatok mellett fognak  
Mindenki számára elérhető fejlődést eredményezni a falu életében!

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
Javasolom Minden Lakónknak figyelmébe! 

Bárkivel szívesen beszélgetnék az ivóvíz vezeték és az ivóvíz kérdéséről! 
Ha igényük van rá! Keressenek meg nyugodtan ebben a kérdésben, de 
bármi egyéb ügyben is! Adjuk meg egymásnak a tiszteletet, és ne egy 
alaptalan levelezgetés formájában próbáljunk meg „jó tanácsokat” 
osztogatni! Aki megkeres, annak nem fogok valótlant mondani és állítani! 
Ettől függetlenül azért tennék egy kis általános tájékoztatást mind az 
ivóvíz kérdésről, meg egy  kicsit másról is!
Az ivóvízről:
● Több-kevesebb  gyakorisággal sajnos eltörnek az 1960-as évek 

közepén épült azbeszt ivóvízgerinc vezetékek.
● A fő utcán kb. kétszeri gyakorisággal, mint az egyéb utcákban.
● -Nem ritkán viszont az elrozsdásodott bekötő vezetékek is 

kilyukadnak.
● Ennek következménye, hogy ilyenkor, a hibák kijavításáig nincsen 

víz!
● Egyesek szerint ennek felelőse most éppen a jelenlegi polgármester! 

Bár, csőtörés volt régebben is! És, akkor nem Csomor Tibornak 
hívták a polgármestert!

● Csak, hogy Mindenki tisztában legyen vele! A falu, az önkormányzat 
és így a polgármester, Csomor Tibor sem pályázhat közvetlenül 
ivóvíz vezeték cseréjére! És ez így volt a megelőző polgármesterek 
idejében is! Csak a jelenlegi, ténylegesen a vizet szolgáltató Baranya-
Víz Zrt.-vel közösen lehetne pályázni! Sajnos, ez sem olyan 
egyszerű, mert ütemezve van az, hogy Kölked egyáltalán mikor 
pályázhat. De csak az ellátásért felelős víziközmű szolgáltatóval 
együtt, azaz: a Baranya-Víz Zrt.-én keresztül!

● Hogy mikorra van Kölked ütemezve? 2025. évi kezdéssel és 2034.évi 
befejezéssel! 

● Miért nem lehet korábban pályázni? Mert így vagyunk „ütemezve”! Így 
is, szinte biztos, hogy még 2025-ben sem lesz lehetőségünk pályázni!

● Miért ilyen hosszú a felújítás tervezett átfutási ideje? Mert a jelenlegi 
szabályozás szerint évente csak 10 és 100 millió forint közötti 
összegre lehet pályázni!

● Hol lehet pályázni? Magyarország Kormánya minden évben, az adott 
éves költségvetésében elkülönít egy bizonyos összeget az országban 
lévő, cserére, felújításra szoruló vezetékekre.

● Milyen összegre lehet pályázni? Példának: 2019-ben 10 és 100 millió 
forint közötti összegre lehetett pályázni az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által meghirdetett pályázaton! Erre is úgy, hogy 30% 
önrészt az Önkormányzatoknak, lakosságnak kellett hozzátenni! 

● Még egyszer! Kölked most még nem pályázhat!
● Mennyi volt a teljes pályázható összeg 2019-ben?  1 milliárd 494 

millió forint volt Magyarország 2019. évi költségvetésében az Állami 
Rekultivációs Alapban erre a célra elkülönítve! Kölkednek mai áron 
úgy 300 millió kellene a teljes cseréhez!

● A legfontosabb kicserélendő, azbeszt gerinc vezeték hossza 
külterületen és belterületen együtt: 16 kilométer. Valamint cca. 300 
bekötés!

● Mennyi lenne Kölked teljes vízvezeték cseréjének összege? Óvatos 
becslésekkel, 300 millió forint! Ez a jelenlegi támogatási rendszer 
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értelmében 210 millió forint támogatás mellett, 90 millió forint önrész 
vállalását jelentené! Amit, vagy az Önkormányzat egy személyben 
biztosítana, vagy a lakosságot is bevonja!  

● Mennyi esély lenne arra, hogy a teljes önrészt az Önkormányzat meg 
tudná finanszírozni?! Hát, kevés!

● Ha az önrész vállalása egységesen történne, úgy hozzávetőlegesen 
300 ezer forinttal kellene hozzájárulnia minden portának a cseréhez!

● Hány család, porta tudná ezt a költséget vállalni? Ezzel kapcsolatosan 
nem bocsátkoznék találgatásokba! 

Ami további kérdéseket vet fel!

● A fő utca – II. Lajos-, Rózsa utcák – 90%-án a 2013-ban elkészült új út 
széle alatt van jelenleg a vízvezeték.

● Csere esetén ide is kellene vissza tenni, mivel az út másik oldalán a 
gázvezeték található.

● Ha a jelenlegi helyére kerülne vissza a vezeték, az új útból 1 - 1,5 méter 
elbontására lenne szükség. Utána már csak „melléragasztott” lenne az 
útjavítási rész.

● Ha, egyszer oda jut a falu, hogy lehetősége lesz a vízvezeték cserére, 
és, ha úgy adódik: hányan, és milyen maximum önerőt tudnának 
vállalni? 

Mit tehet a polgármester ebben a helyzetben!

● Az ivóvízzel kapcsolatosan, ebben a helyzetben nagyjából semmit!
● Sajnos, együtt kell még jó néhány évig élnünk ezzel a problémával!
● Így hát nem marad más, a polgármester ezután is tovább dolgozik – 

hangsúlyozom, hogy DOLGOZIK – azért, hogy a falu minél több 
lemaradását behozza! Bízom abban, hogy talán ennek látszik is az 
eredménye!

● Az elégedetlenkedők nyilván továbbra is kritikusak maradnak, mert Őket 
nem az érdekli, hogy mi készült el, hanem az, hogy mi nem! Nem az a 
lényeg, hogy mi az ami van, hanem az, hogy mi nincs! 

● Pedig ami idáig elkészült, aminek eredményeként épült-szépült a falu,  
az Mindenkié lett!

● Az elmúlt hat évben a falu élete is színesebb lett! Nem kis munkával, 
közösen a társadalmi szervezeteinkkel, nemzetiségi 
önkormányzatainkkal! 

● És, ha lesz ivóvíz pályázat, higgyék el, fogunk pályázni!

Bár ezt már több alkalommal elmondtam, leírtam, megismételem: Nem 
mindig olyan pályázat van meghirdetve, amely Kölked számára a leg 
fontosabb lenne! Így hát vagy pályázunk arra, amire lehetőségünk van, 
vagy karba tett kézzel várjuk a jó szerencsét! 
Én továbbra is azt javasolom, hogy amire tudunk, arra pályázzunk!

Ennek megfelelően mindjárt jöjjenek is az új pályázati hírek!

● Lezajlott a volt római kori erőd helyére, a Várdombra tervezett fejlesztés 
közbeszerzési eljárása. A három éve indult pályázatban elnyert 
támogatási összegen felül további 77 millió forintra lenne szükség 
ahhoz, hogy a tervezett beruházás megvalósuljon. Kértük a 
Pénzügyminisztérium támogatását, mert amennyiben nem kapunk 100% 
támogatást, úgy a már elnyert pályázati forrást is visszaadva, önerő 
hiányában a fejlesztésről le kell mondanunk.

● A tavalyi évben elnyert 520 ezer forint pályázati forrásból és 400 ezer 
forint önrészből megrendelt, jó minőségű mobil szabadtéri színpad 
megérkezett. Remélhetőleg mihamarabb tudjuk is majd használni.

● Még 2020. december hónapban pályázatot adtunk be 86 millió forint 
értékben helyi piac kialakítására. A Széchenyi utca 5. számú 
ingatlanunkon – volt Tatai István „féle” lakóépület -, komplett felújítással 
és bővítéssel kerülne megvalósításra, 5 db kis üzlettel és szabadtéri 
árusító hellyel.

● 2021. január végén 100 millió forint értékben pályázatot nyújtottunk be a 
II. Lajos utcai árok komplett felújítására. Északi oldalon a falu keleti 
határától (Peti Tibor portájától) a Majális park nyugati oldalán lévő árokig 
(Gamos Győző portájáig). A déli oldalon szintén a falu keleti határától 
(volt Kátoli József portája) az Árpád utcáig (Mecseki István portája). A 
teljes szakaszon burkolt árok készülne. A „nagy” bolttal és az 
Önkormányzattal szembeni oldalon, valamint a „Vörös söröző” és az 
orvosi rendelő szolgálati lakások előtti árokrészen burkolt, fedett 
árokkal, padka parkoló kialakítással. Egy kivétellel, egységesen, minden 
kapubejáró újra készülne, a hidak két szélén helyszíni vasbeton 
támfalakkal. Egy híd esetében a jelenlegi, igazán mutatós tégla híd 
támfalai Újvári Gyula portájánál újra készülnének!

● A Kölkedi Német Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtásra került a 
katolikus temetőben lévő kereszt felújítására, valamint egy másik 
helyszínen egy új útmenti kereszt megvalósítására szóló pályázat.

● A Kölkedért Közalapítvány is nyújtott be pályázatot! Eredményessége 
esetén  helyi értéktárat, egy színvonalas honlap oldalt szeretnénk 
létrehozni, és nyomtatott formátumú, településünket bemutató 
tájékoztató füzetet szeretnénk megjelentetni 1000 példányban.

Amire az elkövetkező hónapokban szintén pályázatokat fogunk 
benyújtani: 

● 26.600.000,- Ft értékben pályázunk útfelújításra, 25% önrésszel.
● Megjelentek a Magyar Falu Program 2021. évi pályázatainak kiírásai. Az 

eddig megjelent hét pályázatból feltehetően négyre adunk be 
pályázatot. Ismét megpróbáljuk az orvosi rendelő teljes felújítását, 
bővítését kb. 30 millió forint összegben, a régi orvosi rendelő- és 

 

 
szolgálati lakás épületében 2 db szolgálati lakás kialakítását maximum 
30 millió forintért és a kultúrház belső felújítását, fűtés korszerűsítését 
maximum 25 millió forint értékben. És, amennyiben találunk úttervező 
mérnököt – ami nem egyszerű, mert igen sok munkájuk van 
mostanában - , akkor a katolikus temetőhöz vezető aszfaltozott utat 
szeretnénk megterveztetni és megpályázni.

● Várjuk a további Magyar Falu Program és egyéb pályázati lehetőségek 
megjelenését is.

És, aminek az előkészítését megindítjuk:

● Erdőfű erdei iskola építés projektjének előkészítése. Az 
Önkormányzatunk tulajdonában lévő épületek bevonásával egy kb. 60 
fő egyidejű fogadására képes erdei iskolát tudnánk megvalósítani, 
többek között azért, hogy ismét élet költözzön Erdőfűre és, hogy az 
építési örökségünk ne legyen az enyészeté. Ha eljutunk oda, hogy 
pályázni tudunk vele, az több száz millió forintos beruházást jelent.

● Előzetes tájékoztatást követően ismét fogunk egy lakossági felmérést 
készíteni arról, hogy kik azok, akik csatlakoznának egy szennyvíz 
beruházáshoz (csatorna vagy házi tisztító), vállalni tudnának önrészt, 
és, hogy mennyi önrészt tudnának vállalni.

● Mivel az ivóvizünk vezetéke problémás, ezért egy esetleges ivóvíz 
pályázat esetére is felmérjük azt, hogy lakosaink mennyi önrészt 
tudnának vállalni. Ugyan a számunkra most nincs elérhető pályázat, de 
a jelenleg futó pályázatok esetében most 30% önrészt kell vállalni. 

Törvényi lehetőségemnél fogva most egyedül is hozhatnék döntéseket, 
de minden fontos kérdésben továbbra is kikérem a képviselők 
javaslatát, véleményét, és azzal együtt igyekszem a helyes döntést 
meghozni!

Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatom a község lakosságát, hogy Kovács Károly volt kölkedi 
lakos, az általa kettő évvel ezelőtt megvásárolt régi iskola épületét 
ajándékozási szerződéssel az önkormányzatunknak átadná. Bár tudom, 
hogy egyébként is, a már meglévő ingatlanaink felújításával együtt járó, sok 
megvalósításra váró feladat előtt állunk, a felajánlást elfogadtam. Az  
ajándékozási szerződést elő fogjuk készíteni és alá fogom írni. Ennek az 
épületnek a hasznosíthatóságára is van már ötletem! 
Nem fogjuk lebontani! Sőt a főhomlokzatának az eredetihez leginkább 
hasonló nyílás kiosztással és díszes tagozattal, a régi ballagási tablóképek 
iskola fényképei alapján kell majd visszatérnie a falu életébe!

IGEN FONTOS HORGÁSZ HÍR!

A Kölkedi Botond Horgász Egyesület vezetősége és magam is Tisztelettel 
Kérem a Kölkedi Horgász Lakosainkat, mint egyesületi tag, Jöjjenek Haza, 
Gyertek Haza! Legyen megint erős a kölkedi egyesület! Úgy gondolom, 
hogy Kiss Balázs személyében egy olyan elnöke lett az egyesületnek, 
amely azért fog dolgozni, hogy megerősödjenek, és a legelső lehetséges 
alkalommal végre Kölkednek is legyen „SAJÁT VIZE”! Keressétek Kiss 
Balázst a 20/335-6132 telefonszámon, vagy a 
botondhorgaszegyesulet@gmail.com e-mail címen.

Sokadszorra is, ugyan azok a kéréseink!

● Az egyenlőre itt maradó, három szelektív hulladék tároló szigetünknél 
lévő 4 db konténerbe csak olyan hulladékot tegyenek, ami odavaló!

● Ha tele vannak a konténerek, akkor ne hagyjanak ott mellette 
semmilyen hulladékot!

● Továbbra sem javul az utcai szemetelés! Kérjük, hogy közterületen ne 
dobjanak el semmit!

● Ne tartsanak kutyát akkor, ha nem tudják megoldani annak az utcára 
való kijutását! A falkázó kutyák többségének van kölkedi gazdája! 

● A kutyák tartásának törvényi szabályozása van! Falunkban a gazdával 
is rendelkező kutyák közel 50%-a nincs oltva, chippelve! Kérjük, hogy 
akiket érint, azok pótolják ezt!

● Egyesek továbbra is lopják az önkormányzat által kiültetett virágokat! 
Még ez sem lenne probléma, csak aki eltulajdonít egyet, az ültessen 
helyette kettőt a közterületre!

● Időnként, de folyamatosan előfordulnak a vandalizmus „eredményei”! 
Tábla, pad, virágtartó, stb. rongálások! Ne tegyék!

● Ne vágjunk füvet, fát abban az időtartamban, amikor azt nem lehet! 
● Ha jobban szeretnénk érezni magunkat ebben a faluban, mindenki 

tartsa be a közösségi együttélés szabályait! 
● Nem akarunk büntetni, de a vége előbb-utóbb a „bünti” lesz!

Szabad-e égetni az udvarban és a kertben?

Nem! 
Nem helyben hozott törvényi szabályozás alapján 2021. január 01.-től 
TILOS mindennemű kerti- és egyéb hulladék égetése! Egyéb hulladékot 
– gumi, rongy, műanyag, olaj, stb. – régebben is tilos volt égetni! A jövőben, 
ha Valaki kerti, udvari égetéssel találkozik, kérjük, hogy ne a hivatalt, ne a 
polgármestert, ne a jegyzőt hívja, hanem egyből a 105, vagy a 112-es 
telefonszámot! A „tűzoltók minimum 10 ezer forintért ki fognak jönni”!

Március 15.  

A templomkerti emlékműnél ebben az évben elmarad a közös 
koszorúzásunk. Aki teheti, kérjük, hogy egyénileg rója le az emlékezés 
kegyeletét.  Csomor Tibor polgármester
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