
Polgármesteri beszámoló a 2019-es évről

kihirdetett szükségállapot, amit  a koronavírus megfékezése érdekében rendelt el mindannyiunk 

számára megterhelő lehet. Azonban a jelenlegi válságos  helyzetben számomra a legfontosabb a 

széki lakosok biztonsága és egészsége ezért biztosítom önöket, hogy teljes odaadással és minden 

erőmmel azon dolgozok, hogy ezen a nehéz időszakon túljussunk. Arra kérem önöket, hogy ezekben 

a viszontagságos időkben tartsunk össze, ugyanis csak közös erőfeszítéssel és kellő 

fegyelmezettséggel tudjuk megfékezni a vírus terjedését. Nagyon nehéz időszak előtt állunk, ugyanis 

a vírus terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedések mindannyiunk életminőségét és 

munkáját befolyásolják. Nagy valószínűséggel a kialakult helyzet a 2020-as évre tervezett 

költségvetésünket is felül fogja írni, de mi lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy a  kitűzött terveket meg tudjuk valósítani. 

Ahogy a 2019-es polgármesteri beszámolóban láthatják majd, mi mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy közösségünk fejlődjön, épüljön és az európai normáknak megfeleljen. Közös erővel 

és a megfelelő hozzáállással sokat tudtunk haladni előre. Minden megvalósításunkkal a közösség 

érdekeit szolgáltuk és azon dolgoztunk hogy községünk lakóinak igényeit kielégítsük és az 

életszínvonalat emeljük. A rendelkezésünkre álló pénzalapból pedig próbáltunk úgy gazdálkodni, 

hogy a kitűzött terveket meg tudjuk valósítani. Személy szerint úgy gondolom, hogy egy nagyon 

tartalmas évet tudhatunk a hátunk mögött, amit a megvalósítások hosszú sora is bizonyít. 

Tisztelt székiek! 

 Amint tőlünk ezt megszokhatták, idén is beszámolót 

készítettünk a tavalyi év költségvetéséről, bevételeiről, kiadásairól és 

legfőképpen a megvalósításokról.  Mint minden évben, a 2019-es éves 

beszámolót és a következő évre vonatkozó költségvetési tervezetet 

februárban készítettük el, és ennek a tájékoztató újságnak a kiadását 

pedig március elejére terveztük. Azonban a jelenleg kialakult helyzet 

nagyban befolyásolja mindannyiunk munkáját. Az államfő által  
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Költségvetésünk: 

 A 2019-es év költségvetése és így a rendelkezésünkre álló pénzösszeg amiből ebben az évben 

gazdálkodni tudtunk több forrásból gyűlt össze.  Elsősorban 1.055.964.46 lejt sikerült megspórolni a 

saját jövedelmekből és áthozni  a 2018-as évi költségvetésből. A 2019-es évben,   a helyi adók és 

illetékek kifizetéséből származó jövedelem 940.371,52 lej, de sajnos a tervezetnél 48.128, 48 lejjel 

kevesebbet fizettek be. A megyei és országos adóleosztásokból 4.017.000 lejt sikerült begyűjteni,  

453.564,65 lejjel többet a tervezetnél. Tehát a rendelkezésünkre álló összeg: 6.466.900,63  lej, amit 

próbáltunk a leghatékonyabban beosztani. 

Ebből a pénzalapból viszont 480.243,37 lejt el kellett különítenünk, olyan költségek 

kifizetésére, amelyeket a 2018-as évből hoztunk át, olyan munkálatokra amelyeket nem tudtunk 

befejezni viszont a szerződések már meg voltak kötve. Továbbá az önkormányzat fenntartására és 

működtetésére 3.814.299,86 lejt  költöttünk, amiből, bérköltségeket, karbantartási munkálatokat és 

az anyagi juttatásokat tudtuk fedezni a polgármesteri hivatal, a Turisztikai Információs Iroda 

alkalmazottainak, a tanácstagoknak, a jogtanácsosnak, és a közbeszerzői feladatokat ellátó 

személyzetnek. A kultúrotthon, a táncterem, az orvosi rendelő, a sport terem, a kápolna, az iskola és 

óvoda fenntartásának és karbantartásának a költségeit szintén ebből a pénzalapból fizettük ki. 

A község fejlesztésére és működtetésére pedig az előtervezett 1.432.951,09 lej helyett 

1.927.754,40 lejt költöttünk. 2019-ben ugyanis a szemétszállítás költségeként az Önkormányzat 

255.862,48 lejt fizetett a szemétszállító cégnek, holott az erre befizetett adók összege 112.801,06 lej. 

A hiányzó összeget pedig ebből a pénzalapból kellett pótolni, ami egy évre 142.061,42 lej jelentett. 

Ugyanakkor ebből a pénzalapból kell finanszíroznunk a községben működő középületek, gáz és 

áram szolgáltatásait, a közvilágítást, és a szippantott szennyvíz elszállításának  költségeit. A falukép 

javítására szánt összeget, mind ebből a pénzalapból kell kivenni, amelyek közé sorolhatjuk: a 

tereprendezést, a parkosítást, a támfalak felújítását és megépítését, és a parkolók létesítését. 

Beruházásaink és megvalósításaink: �

 A 2019-es évi beruházásainknak, mind közösségépítő szerepe volt, ugyanis nekünk  az itt élők 

jóléte és kényelme a legfontosabb. Éppen ezért tartottuk olyan fontosnak a korszerű orvosi rendelő 

megépítését és felszerelését, amit a tavalyi évben sikerült átadni. Továbbá az önkormányzatnak 

feltett szándéka, hogy gyors és hatékony egészségügyi ellátást biztosítson, ezért a 2019-es év 

folyamán sikerült egy szakképzet asszisztenst alkalmazni, akinek  elsődleges feladata, a sürgősségi 

ellátás és a betegápolás. Ezt a szolgáltatást bárki igénybe veheti, akinek egészségügyi ellátásra van 

szüksége vagy heti rendszerességgel gyógyszeres kezelésre szorul. 
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Ugyanakkor  szükségesnek  láttuk a III. utcában lévő régi orvosi rendelő felújítását  is, hogy a 

rendelkezésünkre álló épületek mind korszerűek legyenek. Ugyanebben az évben sikerült átadni a 

temető melletti kápolnát és létrehozni  egy fedett helyiséget, amely 80 fő befogadására alkalmas. A 

meglévő földterület mellé vásároltunk még területet, és így a parkolót is ki tudtuk bővíteni. 

A helyi általános iskolában  felújítási és karbantartási munkálatokat végeztünk, korszerűsítés 

céljából pedig az önkormányzat megvásárolta és működésbe helyezte az elektronikus naplót, amely 

segítségével a szülők folyamatosan figyelemmel kísérhetik a gyermekükről nyilvántartott adatokat. 

Az elektronikus napló segít a szülők  naprakész  tájékoztatásában és lehetőséget teremt a szülő és 

pedagógus közötti folyamatos kommunikációra, ezzel megkönnyítve az iskolai adminisztrációt. 

Továbbá felújítottuk és teljesen felszereltük a II. utca 40-es szám alatt lévő óvodát, és elkezdődött a 

forrószegi óvoda felújítása, anyaországi támogatással. Amint a munkálatok befejeződnek ezt az 

épületet is korszerűen fel fogjuk szerelni, ugyanis a teljes felszerelést, padokat, szekrényeket, 

kisszékeket, tanszereket és játékokat már megvásároltuk. 

A 2019-es év beruházásai köze sorolhatjuk a sóbánya megnyitására és az uszoda létesítésére 

vonatkozó terveinket. A sóbánya megnyitása nagyon sok előmunkát igényel, különböző kataszteri 

felméréseket, szakértők általi véleményeztetést, és a tanulmányok előkészítésének költségeit az 

önkormányzatnak szintén ebből a pénzalapból kell elkülönítenie. Éppen úgy ahogy az uszoda 

létesítésének költségeit is. Ezek közé soroljuk a szükséges tanulmányok elkészítését a bejárás 

biztosítását és a tervrajz elkészítését. 
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Rendezvényeink: 

A Széki Önkormányzat és polgármesteri hivatal nagy hangsúlyt fektet a kulturális és ifjúsági 

rendezvények szervezésére, ezzel is teret biztosítva időseknek és fiataloknak egyaránt a 

szórakozásra. Az ilyen események megszervezésekor elsődleges szempont, hogy a községünkben 

élő fiatalok és idősek egyaránt találjanak kedvűkre való programot. Emellett a kultúránk és 

hagyományaink tágabb körbe való megismertetését, a hagyományaink őrzését és ápolását is 

elsődleges szempontnak tekintjük. 

A hagyományőrzés és ápolás keretein belül minden évben megrendezésre kerül a Széki 

Néptánctábor és Kirakodó vásár, amely egy teljes héten át lehetőséget biztosít mind a helyi fiatalok 

mind pedig az idelátogatók számára, hogy megismerkedjenek a széki tánccal, zenével népdalokkal 

és a hagyományos mesterségekkel. Három különböző csoportban folyik a néptáncoktatás, kezdő, 

haladó és gyerek. A kézműves foglalkozások keretein belül lehet szőni, bútort festeni és rámán 

varrni, a hangszeres oktatáson pedig lehet hegedűn, brácsán vagy nagybőgőn tanulni.  Ugyanakkor a 

tábor programjában mindig van egy egész délutános kirándulás, ahol a falu nevezetességeit járjuk 

körbe. A tábori foglalkozások az egész napos tancoktatás, hangszeres oktatás és a kézműves 

foglalkozások a széki gyerekek számára ingyenesek. Mivel a tábori programot próbáltuk úgy 

megszervezni, hogy mindenki találjon magának kedvére való foglalkozást, és így egész napos 

programokat szerveztünk, a helyi tanács úgy határozott, hogy a napi háromszori étkezés, reggeli, 

ebéd és vacsora a helyi gyerekek számára szintén ingyenes. Mivel számunkra elsődleges szempont, 

hogy egy olyan színvonalas tábort szervezzünk meg, ahova helybéliek és külföldiek is szívesen 

ellátogatnak, minden évben Magyarországról olyan neves oktatókat hívunk meg, akik már régóta 

foglalkoznak a széki zenével és tánccal. A külföldi és helybeli oktatók és zenészek anyagi jutatásait, 

étkeztetésüket és az elszállásolásuk költségeit, szintén a helyi önkormányzat fizeti ki. Ugyanis 

lehetőséget szeretnénk teremteni mind a helyi fiataloknak mind pedig az ide látogatóknak, hogy 

jobban megismerkedjenek a széki kultúrával, néptánccal és népzenével.

SZÉK S I C

SZÉKI  ÚJSÁG

4



A falunapok keretein belül pedig szombat délben szekeres felvonulással megyünk le a 

vásártérre. Az egész hetes programot pedig itt zárjuk. Az itt folytatódó program része a tánctábor 

záróeseménye az ének és legényes verseny, a testvértelepülésekről érkező tánccsoportok fellépése, a 

néptáncosok és népzenészek bemutatója és a vendég előadok műsora. A gálaműsort pedig 

tábortűzzel és hajnalig tartó táncházzal zárjuk.

A vasárnapi programot pedig 14:00-kor szoktuk kezdeni, és a könnyűzenés előadóké a 

főszerep. A nap folyamán több kisebb előadót hallgathatunk meg és a helyi fiatalok és kisóvodások 

mindig nagyon színvonalas műsort készítenek nekünk el. A falunapokat pedig egy nagy koncerttel és 

tűzijátékkal zárjuk.    

 De nem ez az egyetlen lehetőség amikor a széki fiatalok táncolni tanulhatnak, ugyanis a széki 

önkormányzat szerződést kötött az Ördögtérgye Egyesülettel, akik 2017 óta minden héten 

csütörtökön három órás foglalkozást tartanak széki gyerekeknek, akik ez alatt táncolni és énekelni 

tanulnak. 

 De ugyanekkora hangsúlyt fektetünk a hagyományos kézműves foglalkozások bemutatására 

és továbbörökítésére is. A 2019-es év folyamán a Széki Turisztikai Iroda szorosan együttműködött az 

Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale-ASDR Dezmir nevű szervezettel, amelynek legfőbb 

célja a Szamosmenti kistérségben megmenteni a már eltűnőben lévő népi mesterségeket és 

dokumentálni az általuk használt technikákat.  Ebben a programban Szék is helyet kapott, így 

felkerestük a helyi hagyományos mestereket, szűcs, csizmadia, bútor festő, kalap és menyasszonyi 

párta készítő, továbbá olyan személyeket akik még mindig foglalkoznak szövéssel és rámán 

varrással. Az  összegyűjtött anyagból 2019 augusztusában az Asociația pentru Sprijinirea 

Dezvoltării Rurale-ASDR Dezmir nevű szervezet könyvet jelentetett meg ,,Patrimoniu Cultural Gal 

Someș Transilvan” címmel, amelyben Szék is külön fejezetett kapott. A könyvbemutatóra ugyanez 

év augusztusában került sor, Dezmiren, ahol a kézművesek által készített termékekből kiállítást is 

tartottak.  Továbbá a kézműves foglalkozások keretein belül, a helyi fiataloknak  lehetőségük volt 

nemezelni és tojást írni. Ugyanis minden évben Húsvét előtt hagyományos tojásfestésre kerül sor, 

amelynek célja hogy megismerkedjünk a hagyományos népi írott tojás technikájával és együtt 

hangolódjunk az ünnepre. 
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Az ifjúsági programok keretén belül, minden évben megünnepeljük a gyerekek nemzetközi 

világnapját, ahol egy teljes napon keresztül a gyerekeké a főszerep. A programsorozatot mindig a 

helyi fiatalok előadásaival kezdjük, együtt énekelünk, táncolunk és kézműveskedünk. Az 

önkormányzat pedig erre a napra, szerződéses utón  bérel két felfújható ugráló várat, körhintát, 

arcfestőt, és óriás sétáló mesefigurákat. Ezen felül pedig temérdek édességgel, fagyival, 

vattacukorral és üdítővel várjuk a helyi gyerekeket, egy igazán mókás délutánra. 

 

 2018 óta  minden nyáron román nyelvtábort szervezünk a helyi kis iskolások számára, 

amelynek célja, hogy a gyerekek jobban megismerkedjenek a román nyelv mindennapi 

szóhasználatával. A tábor során a diákok játékos és szórakoztató kiscsoportos foglalkozásokon 

vehetnek részt, a hangsúly pedig, a román nyelvű kommunikációs gyakorlatokon és 

helyzetgyakorlatokon van, amelyek a mindennapi beszédkészség fejlesztését segítik elő. A Széki 

Önkormányzat erre a hétre a Csíkszeredai Spektrum Oktatási Intézmény szakképzett tanáraival 

Hadnagy Lili Helgával és Ferencz Kinga Laurával szerződött le.  Az önkormányzat támogatni és 

bátorítani szeretné a helyi fiatalokat, hogy aktívan részt vegyenek a közösségi életben és az  iskolán 

kívüli tevékenységekben. Ezért  megjutalmazza azokat a jeles tanulókat akik az iskolai év folyamán 

részt vettek valamilyen tanulmányi versenyen, és a sportolókat akik bármilyen sportágban, megyei 

vagy országos szintű versenyeken dobogós  helyezést értek el. 

A Széki Önkormányzat továbbá fontosnak találta az idősek és hátrányos helyzetű személyek 

megsegítését és a helyi tanács határozata alapján anyagi  támogatásokat osztott ki. Ilyen 

támogatásnak minősül, a minden 80. életévét betöltött széki lakos fűtéstámogatása, amelynek értéke 

150 lej  személyenként. A hátrányos helyzetű személyek megsegítésére pedig  7 000 lejt különítünk 

el a költségvetésből. Ezt az anyagi támogatást pedig próbáljuk a lehető leghatékonyabban elosztani, 

ami azt jelenti, hogy  hátrányos helyzetű gyerek iskoláztatási, utaztatási költségeit fedeztük vagy 

élelmiszert vásároltunk ebből az összegből. 

 A tavalyi év során pedig az önkormányzat Vándorbölcső programot indított el aminek célja, 

hogy bátorítsa és segítse a helyi fiatal családokat. a gyerekvállalásban és a gyereknevelésben. 
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Ugyanezen a napon szoktuk megtartani azt a rendezvényt ahova meghívjuk azokat akik ebben 

az évben ünneplik az 50.-ik házassági évfordulójukat. Ez az alkalom jó lehetőség arra, hogy 

találkozhassanak és beszélgethessenek azok az emberek akik ugyanabban az évben házasodtak 

össze. Továbbá egy kisebb programmal, svédasztalos szeretet vendégséggel és egy 

ajándékcsomaggal is készülünk erre az alkalomra. (Ebben az évben pedig az ajándékcsomag 

tartalmazott egy elismerő oklevelet, minden házaspár  számára 200  lejt, egy csokor virágot, egy 

tortát és egy képkeretet, amibe azt itt készült közös fotó kerül majd.) 

Ennek a rendezvények a sikere buzdított minket arra, hogy az Idősek  Nemzetközi Világnapján, 

október 1.-jén, egy nagyobb rendezvény keretein belül megünnepeljük, községünk szépkorú lakóit. 

Erre a rendezvényre meghívtunk minden 70. életévét betöltött széki lakost. Ezen a rendezvényen  

pedig több mint 200 ember vett részt. A program megszervezésekor elsődleges szempont volt a 

sokszínűség. 

A programsorozatot a polgármester köszöntő beszéde nyitotta, ezután köszöntöttük és 

megajándékoztuk községünk legidősebb tagjait, majd a széki református lelkipásztor szólt az 

egybegyűltekhez. De a három órás műsoridőben többek között a fiatalok szórakoztatták az idősebb 

korosztályt versekkel, énekekkel és a helyi kisóvodások egy kisebb szerepjátékkal és egy kedves 

ajándékkal készültek. Ezután pedig az egybegyűltek a vacsora elfogyasztása mellett a egy 

színvonalas táncelőadást és egy kabaréműsort láthattak. 

 

           A program keretein belül  meglátogatunk 

minden családot, ahol a 2019-es év folyamán 

kisgyermek született. A kisgyermekes családokhoz 

a bölcső mellett egy kisebb ajándékcsomagot,  és 

1000 lej értékű pénztámogatást juttatunk el.                 .   

           Minden évben megtartjuk a December 6.-I 

Mikulásjárást, és erre az alkalomra az önkormányzat 

minden óvodás és iskolás gyereknek készít egy 

 édességgel teli ajándékcsomagot, amit a Mikulás 

minden évben nagy gonddal ki is oszt. 

          A kulturális rendezvényeink keretein belül 

minden év március 15.-én megemlékezünk az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről, 

és ünnepélyes keretek között koszorút helyezünk 

el a központi emlékműnél. Ugyanilyen fontos 

számunkra, az augusztus 24.-e Bertalan nap, 

amikor  megemlékezzünk a falunkat pusztító 

1717-es tatárjárásról. A gyászünnepségünk 

keretein belül, koszorút helyezünk  el és méltó 

módon próbálunk  megemlékezni őseinkről.   
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ÉVES BESZÁMOLÓ 2019   
  

SAJÁT JÖVEDELMEK 

I. FEJEZET

 

Sorszám Jövedelem típusa Összeg 

1.  Házadó – természetes személyek  65.414,94 

2.  Házadó – jogi személyek  9.226 

3.  Telekadó – természetes személyek  54.187,32 

4.  Mezőgazdasági külterületek után fizetett adó  – természetes és 

jogi személyek  

154.478,67 

5.  Telekadó – jogi személyek  732 

6.  Gépjármű adó  természetes személyek  160.142,30 

7.  Gépjármű adó  jogi személyek  67.359,68 

8.  Egyéb adók, illetékek  135.909,79 

9.  Koncessziós, illetve bérleti d íjakból származó jövedelmek  44.810,66 

10.  Legelő bérbeadásából származó jövedelem 66.711,60 

11.  Szemétilleték - természetes és jogi személyek  112.801,06 

12.  Pénzbüntetések 62.679,50 

13.  Bélyeg illeték  5.918 

 ÖSSZEG 940.371,52 

 31.12.2018. 1.055.964,46 

 VÉGSŐ ÖSSZEG 1.996.335,98 

 Az alábbi táblázatban pedig megtalálják a lebontott éves beszámolonkat, jövedelmekkel és 

kiadásokkal: 
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II. FEJEZET 

A PÉNZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁGTÓL ELŐIRÁNYZOTT ÖSSZEGEK 

1. Jövedelemadó – visszaosztásból származó összegek, a Kincstár 
szamosújvári igazgatóságától 

385.734,52 

2. A megyei tanács 35/2019 számú határozata alapján  történő, áfa – 
visszaosztásból származó összeg 
a. A megyei tanács 251/2019 számú határozata alapján történő, szubvenciós 
állami támogatás összege   
b. 17,5 % -os jövedelemadó – visszaosztásnak megfelelő összeg                               

 

1.846.000 
 

40.000 

 
1.640.874,07 

3. A megyei tanács 36/2019 számú határozata alapján történő, 7,5 % -os 
jövedelemadó - visszaosztásból származó összeg 

398.740,30 

 ÖSSZEG 4.311.348,89 
 

 

III. FEJEZET 

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK  

1. Szubvenciós állami támogatásból  származó összegek a 
fával fűtő háztartások  segítésére  

6.275 

2. Áfa – visszaosztásból származó összegek , a fűtéstámogatás 
biztosítására 

2.030 

 ÖSSZEG 8.305 
 

 

IV. FEJEZET  

OKTATÁS      

1. Visszaosztásokból származó összegek, a Széki Általános 
Iskola éves költségeinek fedezésére (tanulók 
utaztatása, kurrens költségek) 

150.910,76 

 ÖSSZEG 150.910,76 
 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGSŐ ÖSSZEGE  6.466.900,63 
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KÖLTSÉGEK
 

                                                  
I. FEJEZET 

FUNKCIONALITÁS
 

1
 

Adósság
 

összege
 

2018
 

végén
 

333.136,40
 

2
 

Bérköltségek, jutalmazások a polgármesteri hivatal, a Turisztikai Információs Iroda  
alkalmazottainak és a tanácstagoknak. 

1.093.022 

3 Szerződések alapján történő kifizetések, a helyi közgazdálkodás költségei, kotrógép -
kezelő, traktoros, képesítés nélküli munkások, takarítók, jogtanácsos, közbeszerzői 
feladatokat ellátó személyzet, a     pénzügyi auditban résztvevő személyzet, a fitness 
termet, a szintetikus labdarúgó pályát és a kápolnát felügyelő alkalmazott , valamint a 
labdarúgó edző és a éjszakai őr munkabérének kifizetése  

235.996,90 

4 Anyagi költésgek és szolgáltatások a polgármesteri hivatal részére  22.333,61  

5 A kápolna, a Turisztikai Információs Iroda, és a kultúrotthon  anyagi költségei  és a 
igénybevett szolgáltatások kifizetése  

25.949,75 

6 A közvilágítás költségeinek kifizetése 106.176,50  

7 Utaztatás, napidíj, kiküldetés, megbízás költségei 26.118,05  

8 Protokoll kiadások -  

9 Postai szolgáltatáshoz kapcsolodó díjak, iroda berendezés, tanulmányok, falukép 
javítására szánt összegek 

11.627,27 

10 Számítógépek karbantartásának fedezése 9.177,72  

11 Jogi eljárási díjak és költségei, továbbképző tanfolyamok biztosítása  4.810,08 

12 Kotrógép, traktor, gépjárművek, kaszálógépek anyagi költségei 33.582,20  

13 Kotrógép, traktor, gépjárművek, közgazdálkodási gépek üzemanyag szükségletének 
fedezése 

43.191,23 

14 A polgármesteri hivatal, a kultúrotthon, a táncterem, a sportterem, a szintetikus 
labdarúgó pálya, a Turisztikai Információs Iroda, a vásártér, a kapolna, az orvosi 
rendelő, a könyvtár, az archivum, a tájház, a helyi közgazdálkodási telephely és a    
volt pékség elektromos áram ellátásának biztosítására szánt összeg  

11.273,84 

15 A polgármesteri hivatal, a kultúrotthon, a táncterem, a sportterem, a szintetikus 
labdarúgó pálya, a Turisztikai Információs Iroda, és a kapolna  gázellátásának 
költségeire szánt összeg 

41.751,72 

16
 

A közvilágítás korszerűsítése és karbantartása
 

8.000
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19 Testvértelepülések küldöttségének ellátása 98,68  

20 A község magántulajdonában lévő, illetve a köztulajdonban lévő erdők őrzésének díja  19.012,83  

21 Telefonszolgáltatás költségei 42.917,87  

22 Szemétszállítás, szippantott szennyvíz elszállításának költségei  255.862,48  

23 Jogi eljárási díjak és költségei, szociológiai tanulmányok, bélyegilletékek  8.925  

24 Sportterem, labdarúgó pálya felszerelése, egyéb sportágak anyagi költségei    14.338,22  

25 Községünk központi részének szépítése, parkosítása, fák, virágok, egyéb dísznövények 
ültetése, gondozása és metszése , díszített kapu felállítása a község bejáratánál  

76.692,32 

26 Helyi újságok, szórólapok, filmek hivatalos fordítások, térfigyelő kamerák költségei  12.470  

27 Projektek, tanulmányok, endegélyek, műszaki leírások , licitek, kataszteri felmérések  109.824,08  

28 Egyesületi tagdíjak, GAL Somes Transilvania Egyesület ,Ecometropolitan , Romániai 
Községek Egyesülete Kolozs megyei részlege, Horgászegyesület, -Szamos Tisza 
Egyesület, újságok, folyóiratok, polgármesteri hivatal weboldalának fenntartásának 
költségei  

29.981 

29 Fiatalok oktatása, szórakoztató programok, néptánctanítása, gyerektáborok,  13.213  

30 Gyereknap, Mikulás-nap, 50 éves házassági évforduló megünneplése, Idősek 
világnapja, karácsonyi, szilveszteri rendezvények   

69.026,56 

31  Falunapok, tánctábor, hagyományos helyi termékek vására  268.244,95  

32 Sürgősségi helyzetek helyi felügyelete, beavatkozások, felszerelési költségek  1.485  

33 Előre nem látható költségek -  

34 Személyi/beteggondozók bérköltségei 705.772  

35 Fűtéstámogatás 8.305  

36 Anyagi költségek, iskolai utaztatás 150.910,76  

37 Gyorssegélyek 1.428  

 ÖSSZEG  3.814.299,86  

17
 

Számítógép -
 

telefonkészülékek beszerzése, karbantartása, fénymásolás, internet, és fax 
költségek, internetszolgáltatás   

17.982,16 

18
 

Bertalan –
 

napi megemlékezés
 

1.662,68
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II. FEJEZET   

FEJLESZTÉS 

1. Gépek beszerzése: traktor, utánfutó 231.334,81 
2. Kultúrotthon felújítása, felszerelése  48.034 
3. Önkiszolgáló autómosó kialakítása, a III. utca 368 – as számnál - 
4. Orvosi rendelő felújítása, felszerelése 56.264,98 
5. A II. utca  40 – es szám alatti óvoda épületének felszerelése 214.367,66 

6. Sóbánya létesítése:  projekt engedélyeztetése, véleményezése, tanulmányok költségei  60.800 

7. Úszoda építése,  a szükséges tanulmányok elkészítése , bejárás biztosítása,  a régi 
iskolaépület lebontása, egyebek; 

129.364,21 

8. A III. utcában lévő orvosi rendelő épületének korszerűsítése 22.000 

9.
 

A református parókia körüli kerítés egy részének lebontása, gépi föld-
  

és bontási 
munkálatok,vasbetonból és terméskőből támfal építése, parkoló kialakítása, 
vízelvezető rendszer telepítése ,járda és fából készült kerítés építése a parókia körül

 

331.866,73 

10.
 

A tájház tetőszerkezetének javítása
 

19.642,84
 

11.
 

A polgármesteri hivatal tetőszerkezetének, illetve teraszának javítási munkálatai 
 29.508 

12.
 

A központban lévő park támfalának javítása
 

26.000
 13.

 
Köztéri kovácsoltvas korlát készítése és telepítése a központi parknál és az új orvosi 
rendelő épülete mellett

 
37.709,45 

14.
 

Betonból készült vízelvezetők telepítése
 

a piactérnél
 - 

15
 

Határutak javítása, anyagbeszerzés, szállítás
 89.963,79 

16
 

Vízelvezető árkok takarítása, hidak, pallók, kutak tisztítása, betonjárdák  készítése 
,kerítés festése és kültéri világítás megoldása az I. utcában lévő Általános Iskola 
területén, közúti jelzőtáblák telepítése, tereprendezés ,ajnövényzet, bokrok írtása, 
kőfal építése a III. utca 18 – as számnál , betonlemez öntése a III. utcában lévő hídnál 
(pünkösdista gyülekezeti templom mellett ), egyebek;

 

182.355,85 

17
 

Fából készült hinták
 

beszerzése
 

15.472,38 

18
 

A nádrezervátumban levő palló és kilátótorony felújítása, valamint a III. utca végén 
lévő Turisztikai Információs Iroda tatarozása 9.083,81 

19

 
Az újszülöttek anyagi támogatása ( 1000 ron/ gyerek), bölcsők beszerzése

 
11.525 

20

 

Széki Általános Iskolában eszközölt jav ítások

 
1,505,73 

21

 

A futballpálya mellett lévő játszótér

 

kiépítése

 
6.000 

22

 

Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése

 
162.454,15 
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23
 

I. utcában lévő raktár bontási költségei
 

12.750 

24
 

Elektromos áram bevezetése az I. utcában lévő garázsba
 

4.300 

25
 

Tűzoltóautó részére kialakított garázs javítása
 

60.000 

26 Forgó kaszagép beszerzése 5.800 

27 Árkok tisztítása, kiszélesítése 39.995,90 

28 Futópad beszerzése 7.259 

29 A kápolna melletti kerítés építése 18.000 

30 Gázszolgáltatás bevezetése a kápolnába 6.746,11 

31 Fedett helyiség építése a kápolna mellett,valamint a halottaskocsi felújítási költségei  53.950 

32 Szénatartó felújítása a régi pékség területén 9.500 

33 80 év feletti személyek anyagi támogatása 22.200 

34 Tantárgyversenyek díjazottjainak jutalmazása 2.000 

ÖSSZEG  1.927,754,40 

VÉGSŐ ÖSSZEG
 5.742.054,26 
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Terveink a 2020-as évre : 

A jövőre nézve pedig, nagyszabású terveink vannak, amelyek megvalósításához nagyon sok 

munkára, és ismervén a költségvetésünket rengeteg pénzre van szükség, de azon dolgozunk, hogy 

lehetőségeinkhez mérten ezeket megvalósítsuk. Elsősorban természetesen azokat a terveinket 

szeretnénk kivitelezni, amelyek előmunkáit már elkezdtük.  Amint már említettük a fedett uszoda 

létesítésére a tervrajzokat, az engedélyeztetéshez szükséges papírmunkát és a felméréseket már 

elvégeztük. Ez azonban közel sem elég ahhoz, hogy elkezdjük az építkezési munkálatokat. Ugyanis a 

fedett uszoda létesítése az eddigi legnagyobb befektetésünk, aminek finanszírozását a 

költségvetésből nem tudjuk fedezni. Az uszoda létesítésének költsége  9.000.000 lejre rúg és a mi 

költségvetésünk pedig  6.466.900,63 lej évente, amiből 4.294.542,55 lejt a községünk 

működtetésére és fenntartására kell, hogy elkülönítsünk. A fejlesztésre pedig jóval kevesebbet 

1.927.754,40 lejt tudunk költeni évente.  Így a hiányzó összeget más forrásból kell pótolnunk. 

Hosszas tanácskozás után a helyi vezetősséggel arra a döntésre jutottunk, hogy 10 éves futamidőre 

kölcsönt fogunk felvenni. A helyi tanács határozata értelmében, amint megkapjuk a bontási majd az 

építkezési engedélyeket, lépéseket teszünk a hitel lehívása érdekében, így az építkezési 

munkálatokat még ebben az évben el tudjuk kezdeni. 

A fedett uszoda ötlete akkor született meg  amikor a tervezett gyógyfürdő központ 

kivitelezésére nemleges választ kaptunk. Ugyanis az eredeti tervünk az volt, hogy a forrószegi 

sósfürdőn kinetoterápiás gyógyfürdő komplexumot hozzunk létre. Azonban a szakértői 

tanulmányok kimutatták, hogy nincs elegendő nyersanyag forrásunk a központ működtetésére így a 

szükséges engedélyeket sem kaptuk meg. 
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Mi azonban nagyon ragaszkodtunk ahhoz az elképzelésünkhöz, hogy úszásra fürdőzésre és 

sportolásra alkalmas helyiséget hozzunk létre, így a fedett uszoda és fitneszterem létesítése mellett 

döntöttünk. Terveink szerint az általános iskola területén a régi iskola és tornaterem helyén fogjuk ezt 

megépíteni. A fedett uszodában a nagy úszómedence mellett helyet kap egy, kisebb, melegvizes, 

pezsgőfürdős medence is. A nagy úszómedence sporttevékenységek gyakorolására a 

legalkalmasabb, így úszótanfolyamokat is indítunk, úszómester felügyeletével. Ezzel is időt, 

energiát és pénzt szeretnénk megtakarítani azoknak a szülőknek, akik heti rendszerességgel a 

környező városokba vitték úszni a gyerekeket. De ez jó lehetőség azoknak is akik csak kikapcsolódni 

szeretnének a hétköznapok rutinjából és fürdőzni egyet. 

Ugyancsak ebben az épületben szeretnénk kialakítani egy új fitnesztermet amit  korszerűen fel 

fogunk szerelni, hogy ezzel is lehetőséget  teremtsünk, a sportolásra, és egy egészséges és aktív, 

életvitelre. Egy  korszerű uszoda és fitneszterem megnyitásához elengedhetetlen a zuhanyzók és 

öltözök létesítése, ezért olyan férfi és női öltözőket és zuhanyzókat hozunk majd létre, amelyeket 

közösen használják azok aki az uszodában, fitneszteremben vagy a műfüves focipályán töltik a 

szabadidejüket. 

Továbbá a 2020-as terveink közé sorolnám azt a nagyméretű beruházást is, amelyik a régi 

sóbányák feltárását és egy turisztikai és egészségügyi szempontból igencsak hasznos sókamra 

kialakítását célozza. Amint azt már említettük a sóbányák feltárására vonatkozó előmunkálatokat 

már elkezdtük. Több furást is végeztünk a falu különböző pontjain, amelyek megerősítették, hogy a 

községünkben közel 18 helyen bányásztak sót. Ezek közül 16 felszíni bányaként működött, ugyanis 

az ásatások során kiderült, hogy a talajfelszín alatt, már két méternyi mélységben hatalmas sótömbök 

találhatóak. Ugyancsak ezek a szakértői elemzések megerősítették, hogy a két nagyobb harang alakú 

mélyedés amit találtak, földalatti bányaként működtek.  Az egyik ilyen harang alakú sóbánya a 

forrószegi sósfürdő alatt a másik pedig az Akna tó alatt található. Azonban  egyik helyszín sem 

megfelelő egy sókamra kialakításához, ugyanis ezek a földterületek,  nem az önkormányzat 

tulajdonában vannak, s hogy elkerüljük az esetleges  telekkönyvi vitákat és pereket, az 

önkormányzat úgy döntött, hogy a sókamrát Henczben a volt mezőgazdasági iskola közelében 

alakítja ki. Ugyanis ezen a helyen 12 hektárnyi földterület áll az önkormányzat rendelkezésére, és 

amennyiben az itt végzett furások megerősítik, a talajfelszín alatti sótömbök jelenlétét, a 

munkálatokat is elkezdjük. 

A sókamra kialakításához legelső sorban elengedhetetlen a közművesítés. Első lépésként meg 

kell oldanunk víz, gáz és áram ellátást, majd pedig a szennyvízelvezető rendszer kialakításával és az 

útépítés kivitelezésével kell foglalkoznunk.  De mi úgy gondoljuk, hogy megéri a fáradságot és a 

befektetett munkát, ugyanis ha ez a sókamra elkészül, hasznos szolgálatot tesz a községünknek. 

Elsősorban egészségügyi szempontból tartjuk nagyon fontosnak a sókamra kialakítását,  hiszen  a 

sóterápia, bizonyítottan jótékony hatással van a légúti megbetegedésekre, segít az asztma és az 

allergia leküzdésében, gyógyító hatással van a bőr és ízületi problémákra, tisztítja a tüdőt, és 

meggátolja a száraz köhögést. De a magas vérnyomás és a reumás fájdalmak kezelésére is kiváló. 
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Másodsorban pedig turisztikai szempontból is fontos a 50x20 méteren funkcionáló sókamra 

kialakítása, ugyanis ez nagymértékben megnöveli községünk idegenforgalmát és segít abban, hogy 

Szék még nagyobb turisztikai célponttá váljon. 

Továbbá a 2020-as beruházásaink között van, egy ipari park megnyitására vonatkozó tervezet, 

aminek célja, hogy minél több szakembernek, magánvállalkozónak és cégnek szolgáljon majd 

telephelyként. Elképzelésünk szerint ezt az ipari egységet szintén Henczben az önkormányzat 

tulajdonában lévő földterületen, építenénk ki. Az itt rendelkezésünkre álló 12 hektárnyi területet két 

részre osztanánk. Amelyből 4 hektárnyi területet a sókamra kialakítására szánnánk, a másik 8 

hektáron pedig az ipari parkot építenénk ki. Ez a közművesítés szempontjából igencsak  

költségtakarékos lenne, ugyanis a víz, gáz és áramszolgáltatást az út és a szennyvízelvezető rendszer 

kiépítésének költségeit nem kell kétszer kifizetni. 

Ugyanakkor a Helyi Tanács úgy határozott, hogy egy napenergiás áramfejlesztő rendszer 

megépítését szorgalmazza, amely a napból érkező fénysugarakat elektromos energiává alakítja át. 

Terveink szerint az itt elhelyezet napkollektorok elegendő elektromos áramot  termelnek majd a 

közvilágítás, a sókamra és az ipari park működtetéséhez. Ennek a tervezetnek nem csak környezet 

kímélő szerepe van, hanem nagyban hozzájárulna a község fenntartására és működtetésére szánt 

költségvetésünk csökkentéséhez. 

További terveink szerint  az ipari parkegységben pedig több olyan helyiséget alakítanánk ki, 

amelyek alkalmasak lennének különböző ipari tevékenységek végzésére. Reményeink szerint ezzel 

munkahelyet tudnánk teremteni a fiataloknak és többeket ösztönöznénk az itthon maradásra. Talán 

még egy nagyobb ipari egység is létre jöhet, ami a községünk népességnövekedését segítené elő. 

A 2020-as beruházásaink között ugyancsak napirendi ponton van a szennyvízhálózat kiépítése, 

amelynek előmunkáit már elkezdtük. Sikeres elbírálásban részesült az a pályázat, amit a 

szennyvízelvezető rendszer kialakításának a finanszírozására nyújtott be a ,,Asociația Regională 

Pentru Dezvoltare Infrastructurii Din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa” nevű szervezet. A szükséges 

engedélyeket megkapták és elkezdődött  az a projektmunka  ami a szennyvízhálózat kiépítését és 

egy tisztítórendszer telepítését célozza. A szennyvízhálózat kiépítése az egész községünk területén 

automatikusan szükségessé teszi a tisztítórendszer kialakítását, ami a forrószegi sós kútnál kerül 

kivitelezésre.  A rendszer elsődleges feladata, hogy a faluban felgyűlt szennyvizet összegyűjtse, 

majd különféle tisztítási eljárások során megtisztítsa.  Mivel ezeket a munkálatokat európai uniós 

támogatással tudjuk csak megvalósítani, kikötés az, hogy Székkel együtt még három községben 

(Pecsétszeg, Kozárvár, Alsókosály) hozzanak létre ugyanilyen szennyvízelvezető hálózatot. Ez 

azonban okoz kisebb-nagyobb nehézségeket ugyanis ennek a négy községnek együtt kell dolgoznia.   

A  munkálat  kivitelezéséhez  szükséges  teljes  pénzalap  a  szervezet   rendelkezésére  áll, ezért 

közbeszerzési platformokon  már meghirdetésre került a munkálat. Azonban ezekre a kiírásokra még 

egyetlen cég sem licitált, így kénytelenek vagyunk további kiírásokat meghirdetni és várni egy olyan 

cég jelentkezésére, aki eleget tud tenni a meghirdetett feltételeknek.  
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A falukép javítására, tereprendezésre, parkosításra, zöldövezetek kialakításra, fák, virágok és 

dísznövények ültetésére és gondozására idén is ugyanolyan nagy hangsúlyt fektetünk, mint az elmúlt 

években.  Ugyanis számunkra nagyon fontos, hogy egy  élhetőbb környezetet tudjunk teremteni az 

itt élőknek.   Éppen ezért vásárolt az önkormányzat egy új traktort, amit felszerelt egy hónyomó 

ekével és egy sószóró rendszerrel, ami az utak könnyebb és gyorsabb tisztítását teszi lehetővé. 

A 2020 terveink között szerepel a határutak karbantartása, kutak, hidak és pallók javítása. A  

községünkben lévő utak aszfaltozásával azonban addig nem tudunk foglalkozni, amíg el nem kezdik 

a szennyvízelvezető hálózat kiépítését célzó munkálatokat. A  szennyvízelvezető hálózat 

kiépítéséhez elengedhetetlen, hogy az aszfaltot feltörjék és az utakat felássák, ugyanis terveink 

szerint a szennyvíz elvezetéshez szükséges csőrendszer a föld alatt fut majd. Amint ezek a 

munkálatok befejeződnek, elkezdjük az utak újraaszfaltozását is. További terveink között szerepel az 

önkormányzat tulajdonában lévő középületek felújítása és kibővítése. Lebontottuk a fűtött garázs 

melletti raktárat, hogy egy korszerűbb és jobban felszerelt helyiséget építsünk a helyére, fel 

szeretnénk újítani a régi pékség épületét és természetesen további felújításokat szeretnénk 

eszközölni az általános iskolában és óvodákban is. 

              Fűtött garázst építettünk a tűzoltó

 autó számára, hogy az mindig üzemképes 

legyen, így vészhelyzetek esetén azonnal 

fel tudunk lépni.                .

              A nagykapacitású kaszálógép és 

az új utánfutó pedig nagyban elősegíti az 

aljnövényzet, bokrok irtását, a vízelvezető 

csatornák tisztítását és szélesítését és az új 

vízelvezető sáncok kiásását. 
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A kultúrotthon udvarán pedig különböző munkálatokat szeretnénk elvégezni, ugyanis 

szükségesnek látjuk a tejcsarnok elköltöztetését és egy csűr vagy terasz megépítését. Az itt épülő csűr 

nem csak a minden évben megrendezésre kerülő tánctábor látogatói számára tenne hasznos 

szolgálatot, hanem különböző kültéri és ifjúsági rendezvények lebonyolítására is alkalmas lenne. 

A 2020-as beruházásaink között szerepel egy 300 folyóméter hosszúságú támfal megépítése, a 

nagypatakon, a tömbház lakásoktól a piactérig. Ugyanilyen támfalakat és parkolókat alakítunk ki a 

református templomnál, az adventista gyülekezet mellett, az öregotthonnál és az orvosi rendelő 

mellett.

Számításaink szerint  ezeket díszkővel és kültéri LED lámpákkal látjuk el, így a közvilágítás 

kérdést is meg tudjuk oldani a nagypataknál.   

Az alábbi táblázatban pedig megtalálják a 2020-as évre jóváhagyott költségvetésünket
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JÓVÁHAGYOTT  KÖLTSÉGVETÉS  2020 

 

 

 Jövedelem típusa Összeg 
1.  Házadó -  természetes személyek  80.000 
2.  Házadó - jogi személyek  15.000 
3.  Telekadó -  természetes személyek  70.000 
4.  Mezőgazdasági külterületek után fizetett adó -  természetes és jogi 

személyek  
170.000 

5.  Telekadó -  jogi személyek  2.000 
6.  Gépjármű adó -  természetes személyek  220.000 
7.  Gépjármű adó -  jogi személyek  150.000 
8.  Egyéb adók, illetékek  160.000 
9.  Koncessziós, illetve bérleti díjakból származó jövedelmek  250.000 
10.    
11.  Szemétilleték - természetes és jogi személyek  130.000 
12.  Pénzbüntetések 100.000 
13.  Bélyeg illeték  10.000 

 
 

ÖSSZEG  
 

1.357.000   
31.12.2019 

 
724.846,37   

VÉGSŐ ÖSSZEG  
 

2.081.846.37 
 

JÖVEDELMEK
 

I. FEJEZET  -  SAJÁT JÖVEDELMEK 

II. FEJEZET   

A PÉNZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁGTÓL ELŐIRÁNYZOTT ÖSSZEGEK  

1. Áfa-visszaosztásból származó összegek, az Uszoda-projektre 800.000 
2. Áfa – visszaosztásból származó összegek, a pénzügyi egyensúly 

megőrzése céljából 
164.000 

3. 63% -os jövedelemadó-visszaosztásból származó összeg a helyi 
költségvetés -kiigazítása érdekében, a Kincstár megyei igazgatósága 
részéről 

480.000 

4 Jövedelemadó-visszaosztásból származó összegek a helyi költségvetés -
kiigazítása érdekében 

1.275.000 

5 A megyei tanács határozata által  előirányzott jövedelemadó - 
visszaosztásból származó összeg, a helyi költségvetés - kiigazítása 
érdekében 

450.000 

 ÖSSZEG  3.169.000 

 

 

III. FEJEZET 

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK  

1. Áfa  visszaosztásból  származó összegek a személyi gondozók  hónapos 
juttatásainak  finanszírozására 

468.000 

2. Áfa  visszaosztásból származó összegek , a fűtéstámogatás biztosítására 58.000 
 ÖSSZEG  526.000  
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KÖLTSÉGEK
 

I. FEJEZET – FUNKCIONALITÁS
  

1

 

Adósság

 

összege

 

2019

 

végén

 

495.850.97

 2

 

Bérköltségek, jutalmazások a

 

polgármesteri hivatal, a Turisztikai Információs Iroda

  
alkalmazottainak és a tanácstagoknak.

 

1.100.000 

3

 

Szerződések alapján történő kifizetések, a helyi közgazdálkodás költségei , 
kotrógép-kezelő, traktoros, képesítés nélküli munkások, takarítók, jogtanácsos, 
közbeszerzői feladatokat ellátó személyzet, a pénzügyi auditban résztvevő 
személyzet, a fitness termet , a szintetikus labdarúgó pályát és a kápolnát felügyelő 
alkalmazott , valamint a labdarúgó edző és az éjszakai őr munkabérének kifizetése

 

230.000 

4

 

Anyagi költségek és szolgáltatások a polgármesteri hivatal részére

 

25.000

 
5

 

Anyagi költségek és szolgáltatások kifizetése a kápolna, a Turisztikai Információs 
Iroda, a sportterem, a régi orvosi rendelő a könyvtár, az archívum, a 
közgazdálkodás telephelye, a tájház, a régi pékség épülete, valamint a táncterem 
műkődési kőltségeinek fedezésére szánt összeg  

105.708 

6

 

A közvilágítás költségeinek kifizetése

 

120.000

 

7

 

Utaztatás, napidíj, kiküldetés, megbízás

 

költségei

 

30.000

 

8

 

Protokoll kiadások

 

5.000

 

9

 

Postai szolgáltatáshoz kapcsolodó díjak, iroda berendezés, tanulmányok, falukép 
javítására szánt összegek

 

20.000 

10

 

Számitógépek

 

karbantartásának fedezése

 

15.000

 

11

 

Jogi eljárási díjak és költségei,

 

továbbképző tanfolyamok biztosítása

 

5.000 

12

 

Kotrógép, traktor, gépjárművek, közgazdálkodási gépek anyagi költségei

 

50.000

 

13

 

Kotrógép, traktor, gépjárművek, közgazdálkodási gépek üzemanyag szükségletének 
fedezése

 

50.000 

14

 

A polgármesteri hivatal, a kultúrotthon, a táncterem, a sportterem, a szintetikus 
labdarúgó pálya, a Turisztikai Információs Iroda, a vásártér, a kapolna, az orvosi 
rendelő, a könyvtár, az archívum, a tájház, a helyi közgazdálkodási telephely és a    
a volt pékség elektromos áram ellátásának biztosítására szánt összeg 

 

30.000 

15

 

A polgármesteri hivatal, a kultúrotthon, a táncterem, a sportterem, a szintetikus 
labdarúgó pálya, a turisztikai információs iroda, a vásártér, a kapolna, az orvosi 
rendelő, a könyvtár, az archivum, a tájház, a helyi közgazdálkodási telephely és a    
a volt pékség gázellátásának költségeire szánt összeg

 

70.000 

IV. FEJEZET  

 OKTATÁSRA KIUTALT ÖSSZEG      

1. Visszaosztásokból származó összegek,  a Széki Általános Iskola éves 
költségeinek fedezésére (tanulók utaztatása,kurrens költségek)  

84.000 

 ÖSSZEG  84.000  

A HOZZÁVETŐLEGES KÖLTSÉGVETÉS VÉGSŐ ÖSSZEGE  5.860.846,37 
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16
 

A közvilágítás korszerűsítése és karbantartása
 

20.000

17
 

Számítógép -
 

telefonkészülékek beszerzése, karbantartása, fénymásolás, internet, és 
fax költségek, internetszolgáltatás  

 

20.000 

18
 

Bertalan –
 

napi megemlékezés
 

5.000

19
 

Testvértelepülések küldöttségének ellátása
 

20.000

20
 

A község magántulajdonában lévő, illetve a köztulajdonban lévő erdők
 

őrzésének 
díja

 

20.000 

21
 

Telefon szolgáltatás költségei
 

50.000

22

 
Szemétszállítás, szippantott szennyvíz elszállításának költségei

 
260.000

23

 

Jogi eljárási díjak és költségei, szociológiai tanulmányok, bélyeg illetékek

 

10.000

24

 

Sportterem, labdarúgó pálya felszerelése, egyéb sportágak anyagi költségei

 

20.000

25

 

Helyi újságok, szórólapok, filmek, idegenvezetés, hivatalos fordítások. térfigyelő 
kamerák költségei 

20.000 

26

 

Projektek, tanulmányok, endegélyek, műszaki leírások , licitek, kataszteri 
felmérések 

 

110.000 

27

 

Egyesületi tagdíjak,

 

GAL Somes Transilvania Egyesület ,Ecometropolitan , 
Romániai Községek Egyesülete Kolozs megyei részlege, Horgászegyesület, 
Szamos-Tisza Egyesület, újságok, folyóiratok, polgármesteri hivatal weboldala 
fenntartásának költségei

  

30.000 

28

 

Fiatalok oktatása, szórakoztató programok, néptánctanítása, gyerektáborok, 
újszülöttek anyagi támogatása (1000 ron/gyermek) 

40.000 

29

 

Gyereknap, Mikulás-nap,

 

50 éves házassági évforduló megünneplése, Idősek 
világnapja, karácsonyi, szilveszteri rendezvények 

  

80.000 

30

 

Falunapok -

 

tánctábor, hagyományos helyi termékek vására

 

200.000

31

 

Sürgősségi helyzetek helyi felügyelete, beavatkozások, felszerelési költségek

 

20.000

32

 

Előre nem látható költségek

 

33.187,40

33

 

Személyi/beteggondozók bérköltségei

 

468.000

34

 

Fűtéstámogatás

 

58.000

35

 

Anyagi költségek, iskolai utaztatás

 

84.000

36

 

Gyorssegélyek

 

20.000

ÖSSZEG 3.939.746,37

SZÉK S I C

SZÉKI  ÚJSÁG

21



 

II. FEJEZET  - FEJLESZTÉS  

1. Árkok  tisztítása, kiszélesítése,  területrendezés, flödhordás III. utcában (Berek  és 
sóbánya) 
 

20.000  

2. Uszoda, fitness terem  
 

800.000  

3. Ipari park létesítése, útjavitás, településrendezési terv összeállítása,  közművesítés  
 

146.100  

4. Sóbánya kiépítése  
 

35.000  

5. 400 folyóméter hosszúságú támfal és közvilágítás kiépítése a Nagypataknál (a 
tömbház lakástól a piac térig) 

450.000  

6. Vasbeton/kőtámfal épitése az  I. II. és III. utcában  50.000  

7. Egy csűr/terasz építése a kultúrotthon mellett és a jelenleg ott lévő tejcsarnok 
elköltöztetése  

80.000  

8. Községünk szépítése, parkosítása, zöld  övezetek létrehozása, fák, virágok, egyéb 
dísznövények ültetése, gondozása és metszése  

60.000  

9. A nádrezervátumban levő palló és kilátótorony felújí tása  20.000  

10. Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése  
 

20.000  

11. A községben lévő utak , mellékutak, járdák, kutak, hidak, pallók és vizelvezető 
árkok javítása, valamit anyag és gépbeszerzés  

80.000  

12. Határutak karbantartása, vízelvezető csatornák kitisztítása, ajnövényzet, bokrok 
írtása, vízelvezető sáncok  kiásása, szélesítése  
 

80.000  

13. Középületek javítása  
I. utca, 128 szám, Széki Általános Iskola 
I. utca, 128 szám, sport terem  
II. utca, 40 szám,  III. utca, 254 szám alatt levő óvodák 
II. utca, 378 szám, raktárhelyiség, a volt pékség épülete 
III. utca, 334 szám  ,régi orvosi rendelő 

 

80.000  

ÖSSZEG
 

1.921.100
 

VÉGSŐ ÖSSZEG
 
5.860.846,37
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Mindez azonban csak nagyvonalú felvázolása annak a sokrétű munkának amelyet a 2020-as 

évben szeretnénk kivitelezni. Ahogy a felsorolásokból is jól látszik nagyon sok munka áll előttünk és 

a kivitelezéséhez pedig nagyon sok pénzre lesz szükségünk. De úgy gondolom, hogy közös erővel, a 

lakosság segítségével és a tanács hathatós közbenjárásával sikerül a kitűzött terveket megvalósítani. 

De ahhoz, hogy továbbra is közös célkitűzéssel  hatékonyan tudjunk együtt dolgozni, várjuk a 

lakosság észrevételeit és javaslatait, amelyet a központi parkban elhelyezett postaládában hagyott 

üzenettel vagy elektronikus utón küldhetnek el nekünk. 

Végül de nem utolsó sorban, szeretném hangsúlyozni a koronavírus terjedésének megfékezése 

érdekében hozott óvintézkedések fontosságát. Kérem önöket, hogy tartsuk be az egészségügyi és 

higiéniai intézkedésekre hozott szabályokat. Gyakran mossanak kezet, tartsák a személyek közötti 

1,5 méter távolságot, ne érintkezzenek és ne fogjanak kezet másokkal, otthonukat pedig csak 

indokolt esetben hagyják el és mindig töltsék ki a felelősségvállalási nyilatkozatot. Továbbá pedig 

legyünk tekintettel az idősebb generációra, ugyanis ők azok akik leginkább veszélyeztetve vannak. A 

Polgármesteri Hivatal annak érdekében, hogy a 65 feletti egyedülállók és rászorulók hatékonyan be 

tudják tartani az előírt óvintézkedéseket, biztosítja az alapvető élelmiszer és gyógyszer beszerzését. 

Továbbá a Helyi Tanács és a Polgármesteri Hivatal fokozott óvatosságra kéri önöket, ugyanis  a 

jelenlegi vészhelyzeti állapotot kihasználva, maszkban megjelenő szélhámosok fertőtlenítés címszó 

alatt próbálhatnak bejutni otthonaikba. Ezért megkérjük a széki lakosokat, hogy semmilyen 

körülmények között se engedjenek be ismeretleneket. Amennyiben pedig ilyen személyek esetleges 

felbukkanást észlelik, kérjük jelezzék a polgármesternek vagy 112-es segélyhívószámon.

Az alapvető élelmiszer és gyógyszer beszerzését igénylők, illetve mindazok akik ismernek 

ilyen személyeket a következő telefonszámokon kérhetnek segítséget: 

Csorba István – alpolgármester   0733 661 101 

Nagy Sándor                               0760 237 683 

Posta Zsuzsika                            0746 473 731  

Filep Márton                               0756 431 867 

Az egészségügyi ellátásra szorulók pedig a következő telefonszámon kérhetnek segítséget: 

Nagy Rozália – asszisztens         0749 095 845 

Ha bármiben a segítségükre lehetek, kérem forduljanak hozzám bizalommal! 

Sallai János – polgármester         0733 661 166
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Kiadja Szék Község Önkormányzati Hivatala

Szék község, II utca, 4 szám, Kolozs megye

Tel. 0264-228.101

Fax. 0264-228.306

E-mail. primariasic@yahoo.com 
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