
„Piroschka fővárosa”



Székkutas 

Közmeghallgatás
2012. December 19.



I. Fejlesztések a községben
Elbírálás alatt lévő pályázatok

-Az Új-Magyarország Vidékfejlesztési Program III-as 
tengelyén megnyíló pályázati lehetőségek; falumegújítás és 
fejlesztés, 220 millió Ft összértékben; önerő összege: 
12.340.919 Ft

• Temető fejlesztése – Projekt összköltsége: 37.658.104 Ft; 

   Pályázó: Székkutas Község Önkormányzata



Temető tervezett helyszínrajza



I. Fejlesztések a községben
Elbírálás alatt lévő pályázatok

• Pályázó: Székkutasi Vendégvárók Közhasznú 
Egyesülete; a projekt összköltsége: 50 millió Ft

• Területi Gondozási Központ előtti tér átalakítása
• Művelődési Ház homlokzatának felújítása; 

nyílászárók cseréje
• Pince Klub előtti tér átalakítása
• Tájékoztató táblák elhelyezése



Területi Gondozási Központ előtti tér 
helyszínrajza







I. Fejlesztések a 
községben

Elbírálás alatt lévő pályázatok

•  Pályázó: Gregus Máté Bio Kertbarát és 
Faluszépítő Közhasznú Egyesület; projekt 
összköltsége: 50 millió Ft

•  Béke utcai parkolóhelyek átalakítása
•  Művelődési Ház előtti terek felújítása
•  Piac fejlesztése

















I. Fejlesztések a 
községben

Elbírálás alatt lévő pályázatok

 - Pályázó: Tömegsport Club Székkutas; 
projekt összköltsége: 50 millió Ft

•  Sportcsarnok felújítása



Sportcsarnok és öltöző tervezett alaprajza



I. Fejlesztések a 
községben

Elbírálás alatt lévő pályázatok

 - Pályázó: Székkutasi Gyermekek Tanulását 
és Művelődését Segítő Alapítvány; 
projekt összköltsége: 30 millió Ft

•  Sportpálya felújítása
• Játszótér kialakítása







II. Fejlesztések a községben
Elbírálás alatt lévő pályázatok

-„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok-lokális színterek” elnevezésű TÁMOP-6.1.2/11/1 
pályázat. Az igényelhető támogatás összege: 10 millió Ft.

-„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok 
a kistérségekben” elnevezésű TÁMOP-6.1.2/11/3 pályázat. 
Az igényelhető támogatás összege: 125 millió Ft.



III. Fejlesztések a községben
Megnyert pályázatok 

-„Székkutas község belterületi vízrendezés I. ütem” című 
DAOP-5.2.1/A-11 pályázat. 
Beruházás összköltsége: 64 862 650 Ft 

-„Székkutasi Emlékház turisztikai fejlesztése” Az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai 
tevékenységek ösztönzéséhez Leader Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatás. Beruházás 
összköltsége: 20 millió Ft



III. Fejlesztések a községben
Megnyert pályázatok 

-Székkutasi Lovas Egyesület 1,1 millió Ft

-Székkutasi Olvasókör 600.000 Ft (NEA)

-Székkutasi Tömegsport Klub 9 millió Ft (TAO pályázat)

-”Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének 
részletes feltételeiről szóló 5/2012 (III.1) BM rendeletről. A 
támogatás mértéke: 5,5 millió Ft. (tantermek, mosdók 
felújítása)







IV. Fejlesztések Székkutas 
életében

- 47. számú főút 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és 
kerékpárút építése

- Kakasszéki kerékpárút kialakítása. Beruházás összköltsége: 315. 795. 000 Ft

- Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

-Az I-es körzet 41-43-as számú ingatlanok villamoshálózatának fejlesztése;hat 
ingatlantulajdonos kért segítséget az önkormányzattól azért, hogy a szerelési 
költséget rendezni tudják. A képviselőtestület úgy határozott, hogy 400.000 
forintnyi összeget biztosít kamatmentes hitelként a tulajdonosoknak, melyet 2 
éves visszafizetési idővel előlegezett meg az önkormányzat. 

-2 új lámpatest 300.000 Ft értékben; az éves fenntartási költség: 100.00 Ft.



Orosháza-Kakasszék közötti kerékpárút 
nyomvonala



V. Fejlesztések a községben
-„Székkutas község szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának fejlesztése” című KEOP-1.2.0/09-11 
pályázat; 1 milliárd Ft

● Székkutas történetének legnagyobb beruházása

● A pályázat összes elszámolható költsége: 1.116.598.908 Ft 
  KEOP támogatás, 91,055%: 1.016.716.525 Ft

               Önerő: 99 882 383 Ft

● 3 évig folyamatos munka

● anyagbeszerzés, tervek előkészítése



VI. Fejlesztések a községben
● Az óvoda épületén nyeregtető kialakítása 750.000 Ft 

összegben



VII. Fejlesztések a községben
● „Székkutasi Szt. Mihály Templom felújítása”

Pályázó: Jézus Szíve Plébánia

Projekt összköltségvetése: 50 millió Ft, melyből az építés 
költsége: 45 millió Ft

A projekt célja: a templom külső homlokzatának és 
tetőszerkezetének felújítása, nyílászárók cseréje, 4 db festett, 
ólomüveg ablak restaurálása, falszerkezet megerősítése acél 

felvarrással, sétány és akadálymentes parkoló kialakítása stb.



VII. Fejlesztések a 
községben 

-Dél-alföldi Ivóvízminőség Javító Program; 

Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Önkormányzati 

Társulás által nyert összeg: 1.644.290.175 Ft



Székkutasi 
Településüzemeltetési 
Nonprofit Kft.
- Szociális bolt kialakítása
- Pince Klub átvétele 2013. január 1-től
- Új gépjármű vásárlása, mely a tanyagondnoki szolgálatot 

is segíti
- Önfenntartó működés vállalkozói megbízásokkal
- Kakasszéki Emberekért Alapítvány vállalkozási 

megbízása a IV. körzetben, illegálisan elhelyezett hulladék 

összegyűjtése, elszállítása; 2,7 millió Ft





2012. évi költségvetés
-Működési bevételek és kiadások módosított 

előirányzata:  338.466 ezer Ft

- A felhalmozási mérleg főösszege: 5.820 ezer Ft



Székkutas Község Önkormányzat hitel állománya 2012. 
december 12. napján a konszolidáció időpontjában:

1.Működési (folyószámla) hitel: 16.918 ezer Ft

2.Felhalmozási (fejlesztési) hitelek: 24.030 ezer Ft

A konszolidáció tőke összege: 40.948 ezer Ft

Az Önkormányzat éves kamatterhe, mely 
ezzel megszűnik 2 millió Ft.



Szociális támogatások összegének alakulása



A szociális kiadásokban az önkormányzati 
önrész évenkénti változása



Közfoglalkoztatás a 
településen 2012-ben; 85 fő

I. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 19 fő

Támogatás összege: 4.636 ezer Ft

„E-tanácsadó asszisztens: 1 fő

Támogatás összege: 438.564 Ft

II. Startmunkaprogramok: 26 fő 

Támogatás összege: 23.976 ezer Ft

II/1. „Szorgos kezek a közösségért Székkutason”

II/2. „Fenntarthatóbb középületek Székkutason”

II/3. „Élhetőbb külterület Székkutason”

III. Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat: 10 fő

IV. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság: 29 fő





Közfoglalkoztatás a 
településen II.

-3 db 4*14 méter nagyságú fóliaház; 1.169.670 Ft 
összértékben

- Közfoglalkoztatás 2013-ban: a mezőgazdasági 
közfoglalkoztatás keretében 30 fő 5 hektár 
területen, egyéb közfoglalkoztatásban 15 fő 
foglalkoztatása válik lehetővé





Szolgáltató 
Önkormányzat I.

- Segélyek kifizetése 

- Vízdíj befizetése

- Rászorulóknak élelmiszercsomag és fa osztása;

▪ Húsvétkor 140 fő; karácsonykor 250 fő kapott 
ajándékcsomagot

 Mikulás csomag osztása az óvodában, 
iskolában







Szolgáltató Önkormányzat II.
-Rászorulóknak faosztás

-Mázsaházi, tanyagondnoki szolgáltatás

-Aszfaltozás több mint 500.000 Ft értékben; külterületi dűlőutak rendbetétele 
(Maczelka-, Jónás-, Temesváry-, Szélmalom-dűlő, Kiskeresztút, Nagykeresztút)

-Járdaprogram; 2012-ben 41 ingatlan, ezidáig 2.300 ezer Ft

-Pósahalmi-salakcsapás, újból elkezdődtek a munkálatok, újabb 100 méter készült 
el a már meglévő 120 méteres szakaszhoz; ezidáig 250.000 Ft támogatás

- Hóeltakarítás, közterület tisztántartása

-„Piroschka” név levédetése

-Munkahelyek teremtésének elősegítése(cukrászda,helyi vállalkozások)60 millió Ft



HTKT Klauzál Gábor 
Általános Iskola és Óvoda 

Gregus Máté 
Tagintézménye I.

- Partneri elégedettségi mérés (szülő, diák, pedagógus)

- „Vesd bele magad!” program

- „Iskolai tehetséggondozás” elnevezésű Támop 
3.4.3-11/2 kódszámú pályázat. A beruházás mértéke: 
10 millió Ft.

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat; 2012/2013. évben 6 fő nyertes 
székkutasi pályázó; 10 hónapon keresztül havi 6.500 
Ft/fő

-Faültetés, kerítésfestés közösségi összefogással













HTKT Klauzál Gábor Általános 
Iskola és Óvoda Gregus Máté 

Tagintézménye II.
-„Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének 
részletes feltételeiről szóló 5/2012 (III.1) BM rendeletről. A támogatás 
mértéke: 5, 5 millió Ft. (tantermek, mosdók felújítása)

- Faültetés az iskola, óvoda udvarában

- Gregus-Tóbiás Zsuzsanna Alapítvány a Székkutasi Gyermekekért

- Szakmai továbbképzés a pedagógusoknak

- Országosan egyedülálló kezdeményezés, az önkormányzat által 
finanszírozott HPV és bárányhimlő elleni védőoltás, évente 700 ezer Ft. 
Bárányhimlő elleni védőoltás első fázisa megtörtént, 12 gyermek vette 
fel az oltóanyagot, második fázis október 29-én.  



Névadó ünnepség az 
óvodában

• 2012. december 8-tól a székkutasi óvoda Líbor Ilona 
nevét viseli. 

Községünk első óvónője 1947-ben került a 
vásárhelykutasi óvodába, amely az ONCSA 
lakásépítési program keretében épült. 







Az óvoda 65. évfordulója 
alkalmából megjelent jubileumi 

évkönyv



2012 júniusában a székkutasi 
diákok Budapestre látogattak 

Kovács Gáborhoz





Környékbeli pályázati 
lehetőségek
-Kakasszéki Gyógyintézet felújítása; beruházás 
összege: 265 millió Ft; nyertes pályázat

-Sóshalmi Olvasókör 50 millió Ft

-Csomorkányi-templomrom 50 millió Ft



Sportélet Székkutason
- Labdarúgó megye II. osztály élén a 
Székkutasi TC felnőtt és ifjúsági csapat!

-A 2011/2012-es bajnoki szezonra Székkutas 
Község Önkormányzata és a Herbária Zrt. 3 
millió Ft-tal támogatta a csapatot. 

- 9 millió Ft-ot nyert a sportkör az idei 
évben a TAO pályázatnak köszönhetően. 
Tavaly 1,9 millió Ft-ot.





A lakosság széleskörű 
tájékoztatása
- „Kutasi Hírek” havilap

- „Kutasi Magazin” (Rádió 7, Vásárhelyi hírek)

- Tartalmilag, formailag megújult honlap

www.szekkutas.hu

- Naprakész információk a 
www.facebook.com/szekkutas oldalon

http://www.szekkutas.hu/
http://www.facebook.com/szekkutas


www.szekkutas.hu



Amire büszkék 
vagyunk

-Védett eredetű európai uniós termék lett az 
alföldi növény, a kamilla

-Fukusimai diákok látogatása

-Netzschkau testvértelepülési kapcsolat 
kialakítása; 2012. augusztus 23-án érkezett 
a 17 fős csoport





Köszönöm a 
figyelmet!

„Piroschka fővárosa”

A közös ügyünk,              
a közös jövőnk!
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