
1.

SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENESEN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓS LAPJA

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
www.szegvar.hu 
fb.com/szegvarnagykozseg 2022. augusztus

Elektronikai hulladékgyűjtés
	 A	tavalyi	év	nagy	sikerének	köszönhetően,	idén	
szeptemberben is megszervezzük az elektronikai 
hulladékgyűjtést.	A	pontos	helyszínről	és	időpontról	
a	későbbiekben	tájékoztatjuk	a	kedves	lakosságot!

Falunapi útlezárás
	 Tájékoztatjuk	 Önöket,	 hogy	 a	 Falunapi	 prog-
ramsorozatok	 miatt	 2022.	 augusztus	 19-én	 (pén-
teken) a központi COOP üzlet és a Művelődési Ház 
közötti terület 13:00 órától lezárásra kerül, mely 
egészen	2022.	augusztus	21.	(vasárnap)	hajnalig	ér-
vényes.	 Emellett	 2022.	 augusztus	 20.	 napján	 8:00-
9:00	óra	között	a	gazdabolt	előtti	útszakaszt	lezárjuk	
a	futó-és	kerékpárfesztivál	miatt.	
Megértésüket	köszönjük!

Közterületi járda felújítása
	 A	közterületek	karbantartása	az	Önkormányzat	
feladata.	Különösen	fontos	lenne	a	járdák	felújítása,	
hogy	a	gyalogos,	 rokkant	kocsis,	babakocsis	közle-
kedés	megfelelő	módon	biztosítható	legyen.	
Az	Önkormányzat	pályázati	forrásból	újított	fel	járda	
szakaszokat,	továbbá	önerős	járdaépítéshez	biztosí-
tott	helyenként	építőanyagot.	Vannak	olyan	ingatlan	
tulajdonosok,	akik	nem	tudnak	várni	a	támogatásra	
vagy	a	bejárójuk,	parkolójuk	felújítása	során	egyúttal	
a	járdát	is	megújítják.	Fontos	azonban	megjegyezni,	
hogy	hiába	végzik	el	a	felújítást	saját	költségen	a	tu-
lajdonosok,	ettől	függetlenül	a	felújítás	előtt	be	kell	
szerezniük	 a	 tulajdonos	 önkormányzat	 valamint	 a	
helyi	közútkezelő,	a	jegyző	hozzájárulását.	Még	fon-
tosabb,	 hogy	 a	 felújítás	 során	 nem	 szabad	 a	 járda	
meglévő	szintjét	megemelni,	s	nem	szabad	a	bejáró	
szintjét	a	járdához	képest	megemelni.	Ilyen	esetek-
ben	 a	 csapadék	 elfolyása	megváltozhat	 és	 a	 szom-
szédos	 ingatlanokban	 kárt	 okozhat,	 ezért	 az	 ilyen	
helytelen	és	szakszerűtlen	módon	elvégzett	felújítás	
visszabontására	kötelezhető	a	tulajdonos.	
A	 kellemetlenségek	 elkerülése	 érdekében	 kérjük,	
hogy	a	felújítás	megkezdése	előtt	tájékozódjon	teljes	
körűen	mindenki	a	Polgármesteri	Hivatalban	a	jegy-
zőnél.				

Kerti hulladék elégetése
	 A	 Kormány	 eredetileg	 a	 koronavírus	 veszély-
helyzetre	hivatkozva	úgy	módosította	a	környezet-
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A 1. számú fogorvosi körzet ellátási területe

Dr. Pálmai Ildikó

 

Alkotmány	utca	 Arany	J.	utca

Állomás	utca4.	 Batthyány	utca

Dr.	Bartucz	L.	utca	 Bercsényi	utca

Csurgó	utca	 Damjanich	utca

Deák	F.	utca	 Dózsa	Gy.	utca

Epres	utca	 Híd	utca

Iskola	utca	 Jaksa	J.	utca

Kiss	utca	 Kórógy	u.	1-47;	2-66

Kórógyszentgyörgy	utca	 Kossuth	utca

Kossuth	tér		 Köztársaság	utca

Mindszenti	utca	 Móra	F.	utca

Napkelet	utca	 Petőfi	utca

Puskin	utca	 Rákóczi	utca

Rozgonyi	utca	 Szabadságharcos	utca

Széchenyi	utca	 Szőlőkalja	utca

Szentesi	utca	 Szabadság	tér	

Táncsics	M.	utca	 Tüskevár	utca

Úsztató	utca	 I.	külterület

II.	külterület	 III.	külterület

IV.	külterület	 V.	külterület

A 2. számú fogorvosi körzet ellátási területe

Dr. Gál Emese

Ady	E.	utca	 Árpád	utca

Béke	utca	 Bem	utca

Ék	utca	 Esze	T.	utca

Farkas	utca	 Galamb	utca

Hunyadi	J.	utca	 Ipari	út

Jókai	utca	 József	A.	utca

Kántor	utca	 Kárász	utca

Kinizsi	utca	 Klapka	utca

Kontra	utca	 Kórógy	u.	49-től	végig

Kórógy	u.	68-tól	végig	 Kurca	utca

Malom	utca	 Ménes	utca

Muskátli	utca	 Nefelejcs	utca

Pacsirta	utca	 Régiposta	utca

Régitemető	utca	 Rozmaring	utca

Rózsa	utca	 Sárállás	utca

Sport	tér.	 Szegfű	utca

Templom	utca	 Tiszai	utca

Zrínyi	utca	 VI.	külterület

VII.	külterület	 VIII.	külterület	

Körzeti fogorvosok Szegváron 
	 Dr.	Pálmai	Ildikó	mellett	május	1-től	Dr.	Gál	Emese	fogorvos	is	várja	a	körzetében	lakó	pácienseket	fogor-
vosi	ellátásra.	A	jelenlegi	fogorvosi	körzeteket	2011-ben	alakította	ki	az	akkori	képviselő-testület,	azokon	vál-
toztatás	nem	történt.
Dr.	Pálmai	Ildikó	fogorvos	az	orvosi	rendelő	felújításának	ideje	alatt	átmenetileg	a	derekegyházi	Egészségház-
ban	(Derekegyház,	Kossuth	u.	2.)	várja	a	szegvári	betegeket.	Fogászati	kezelésre	időpontot	a	70/9459907	tele-
fonszámon	lehet	kérni.	
Dr.	Gál	Emese	fogorvos	az	Önkormányzat	támogatásával	sikeresen	pályázott	a	tartósan	betöltetlen	fogorvosi	
praxisok	ellátására	kiírt	pályázaton.	A	doktornő	Ivanov	Lilla	asszisztens	segítségével	várja	és	ellátja	a	Szegvár	
2.	számú	fogorvosi	körzetben	lakcímmel	rendelkező	betegeket.	A	Hunyadi	J.	u.	2.	szám	alatti	orvosi	rendelő	fel-
újításának	idejéig	biztosan	a	Petőfi	u.	8.	szám	alatt	kialakított,	minden	szükséges	felszereléssel	ellátott	magán-
rendelőjében	fogadják	a	betegeket	keddi	és	szerdai	napokon	8-14	óráig,	csütörtöki	napokon	pedig	10-16	óráig.	
Azokat	a	betegeket,	akik	nem	a	2.	számú	fogorvosi	körzethez	tartoznak,	magánrendelés	keretében	tudja	fogadni	
a	fogorvos.	Időpontot	egyeztetni	a	következő	telefonszámon	lehet:	30/8380-530.

védelmi	törvényt,	hogy	a	háztartási	tevékenységgel	
okozott	 légszennyezésre	 vonatkozó	 egyes	 sajátos,	
valamint	az	avar	és	kerti	hulladék	égetésére	vonat-
kozó	 szabályok	 rendelettel	 történő	 megállapítása	
a	 helyi	 önkormányzatok	hatáskörébe	 került.	 Ez	 azt	
jelentette,	 hogy	 helyi	 önkormányzati	 rendeletben	
a	 Képviselő-testület	 megengedhette	 a	 kerti	 hulla-
dék	elégetését	bizonyos	feltételek	teljesülése	esetén.	
Szegváron	keddi	és	szombati	napokon	7-20	óra	kö-
zötti	időben	lehet	elégetni	a	kerti	hulladékot	a	helyi	
rendelet	szerint.	
A	 koronavírus	 miatti	 veszélyhelyzetet	 a	 Kormány	
ugyan	megszüntette,	de	azzal	egyidejűleg	egy	újabb	
törvénnyel	újra	a	fentiek	szerint	módosította	a	kör-
nyezetvédelmi	törvényt.	FONTOS	megjegyezni,	hogy	
amennyiben	tűzgyújtási	tilalom	van	elrendelve,	ak-
kor természetesen TILOS A KERTI HULLADÉKOT 
ELÉGETNI! 
A	tűzgyújtási	tilalomról	a	www.katasztrofavedelem.
hu	honlapon,	a	kerti	hulladék	égetésének	helyi	sza-
bályairól	 pedig	 a	 www.szegvar.hu	 honlapon	 a	 Do-
kumentumtár/Önkormányzati	 rendeletek	 fülön	 a	
8/2015.	 (V.	 28.)	 önkormányzati	 rendelet	megtekin-
tésével	lehet	további	információkat	megismerni.

NEA pályázatok  
civil szervezetek számára

	 A	Nemzeti	Együttműködési	Alap	(NEA)	kerete-
in	belül	az	 idei	évben	 11	milliárd	 forintnyi	összeget	
nyertek	el,	összesen	10	915	sikeres	pályázatot	adtak	
be	 a	 civil	 szervezetek	 országosan.	 Szalay-Bobrov-
niczky	 Vince,	 a	 civil	 és	 társadalmi	 kapcsolatokért	
felelős	helyettes	államtitkár	 tájékoztatása	szerint	a	
jövő	évi	NEA-forrásokra	várhatóan	már	 idén	októ-
berben	közzéteszik	a	pályázati	kiírásokat.	
Tájékoztatjuk	a	Szegvár	civil	szervezeteket,	hogy	ha	
bármilyen	 kérdésük	 felmerül,	 vagy	 segítségre	 szo-
rulnak	készséggel	állunk	rendelkezésükre	a	Polgár-
mesteri	 Hivatal	 kabinet	 irodájában	 ügyfélfogadási	
időben.

Tüzelőanyag támogatás
	 Szegvár	Nagyközségi	Önkormányzat	az	idei	év-
ben	is	sikeresen	pályázott	Szociális	célú	tüzelőanyag	
támogatásra,	 melynek	 keretében	 barnakőszénnel	
segíti	a	hátrányos	helyzetű	lakosokat.
Szegvár	Nagyközségi	Önkormányzat	Képviselő-tes-
tülete	 	 a	 10/2021.	 (X.29.)	 KT.	 önkormányzati	 ren-
deletében	 rendelkezett	 a	 szociális	 célú	 tüzelőanyag	
támogatás	helyi	 szabályairól.	A	kérelmek	elbírálása	
szociális	rászorultság	alapján	történik.
Ennek	 értelmében	 lakásonként	 egy	 darab	 igénybe-
jelentés	 nyújtható	 be	 a	 szociális	 célú	 tüzelőanyag	
(barnakőszén)	támogatásra.	Nem	jogosult	a	fenti	tá-
mogatásra	az	a	kérelmező,	akinek	a	lakása	tűzifával	
vagy	barnakőszénnel	nem	fűthető,	továbbá	aki	olyan	
ingatlan	címére	igényel	támogatást,	amelyben	élet-
vitelszerűen	nem	laknak.
A	 kérelmek	 elbírálása	 során	 előnyt	 élveznek:	 	 ak-
tív	 korúak	 ellátásában,	 időskorúak	 járadékában,	
vagy	 települési	 támogatásban	 (lakhatási	 támoga-
tás)	 részesülők,	 rendszeres	 gyermekvédelmi	 ked-
vezményben	 részesülő,	 illetve	 halmozottan	 hátrá-
nyos	 helyzetű	 gyermeket	 nevelő	 családok.	 Egyedül	
élő	65	év	feletti	időskorúak,	akiknek	havi	jövedelme	
a	85.500,-	Ft-ot	nem	haladja	meg,	továbbá	az	elő-
zőekbe	 nem	 besorolható,	 de	 nyilvántartott	 adatok	
alapján	bizonyíthatóan	rossz	szociális	körülmények	
között	élő	személyek.
A	 kérelem	 nyomtatvány	 a	 Szegvári	 Polgármesteri	
Hivatal	 (6635	 Szegvár,	 Szabadság	 tér	 2.)	 15.	 helyi-
ségében,	 illetve	 a	 portáján	 lesz	 elérhető	 2022.	 no-
vember	 hónaptól.	 A	 kérelem	ügyfélfogadási	 időben	
nyújtható	be	2022.	november	2.	nap	és	2022.	novem-
ber	18.	nap	között.

SzegvárLand Fesztivál
	 2022.	 szeptember	9	és	 10.	között	a	Club	Diesel	
szervezésében	SzegvárLand	Fesztivál	 lesz	a	Károlyi	
Kastély	udvarán.	
A	szervezők	(Bottyán	Denisza	és	Pécsi	Zsolt)	a	fesz-
tivál	 ideje	alatti	 erős	hanghatások	miatt	a	 lakosság	
szíves	türelmét	kérik!
(A	program	plakátja	a	8.	oldalon.)
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Falunapi futó- és kerékpár fesztivál

Közvilágítás hibabejelentő
	 Tisztelt	Lakosok!
Amennyiben	a	közvilágítás	működésével	kapcsolat-
ban	hibát	észlelnek,	akkor	kérjük,	hogy	a	
https://www.mvmnext.hu/aram/kozvilagitasi_hibabejelentes/ 
linken	 online	 vagy	 telefonon	 a	 06-62/565-881	 te-
lefonszámon	szíveskedjenek	azt	közvetlenül	a	szol-
gáltatónak	jelezni.	Segítségüket	ezúton	is	köszönjük!

Szemétszállítás
	 Tisztelt	Szegváriak!
Az	utóbbi	időben	egyre	több	telefon	érkezik	a	hiva-
talba	 a	 szemétszállítás	 hiányosságaival	 kapcsolat-
ban.	Ezúton	tájékoztatjuk	Önöket,	hogy	ezen	prob-
lémák	megoldása,	 elhárítása	 az	FBH-NP	Nonprofit	
Kft.,	 mint	 közszolgáltató	 hatáskörébe	 tartozik,	 így	
kérjük,	legyenek	szívesek	lomtalanítással,	kommu-
nális	hulladék	elszállítással,	zöldhulladék	szállítás-
sal,	 egyéb	 kérdéssel,	 észrevétellel	 kapcsolatban	 a	
+3679/524-821	telefonszámon,	közvetlenül	a	szol-
gáltatónál	érdeklődni.	Együttműködésüket	köszön-
jük!

Szegvár emblémás pólók 
vásárolhatók

	 Fehér	 színű,	 minőségi	
pólókat	 készítettünk	 Szegvár	
logó	 felirattal,	 melyekből	 le-
het	vásárolni	gyermek	és	 fel-
nőtt	méretekben.	
A	 felnőtt	 méretű	 (M,	 L,	 XL,	
XXL,	 XXXL)	 pólók	 ára:	 3.500	
Ft	 /	 db,	 a	 gyermek	 méretű	
(122,	 134,	 146,	 164)	 pólók	 ára	
pedig:	 2.500	 Ft	 /	 db.	 Kiváló	
minőségű,	 Gildan	 márkájú,	
rövidujjú,	galléros,	unisex	pó-
lók.	Pólót	vásárolni	a	Szegvári	
Falunapon	 lehet,	 vagy	 2022.	
augusztus	 23-tól	 a	 Polgár-
mesteri	Hivatalban.	

Meghívó Purgel Zoltán fotókiállítására Rezsicsökkentés  
önkormányzati szemszögből

	 A	 koronavírus	 járvány	 miatti	 veszélyhelyzet	
során	a	Kormány	teljes	egészében	elvette	az	önkor-
mányzatokat	 megillető	 gépjárműadót,	 és	 a	 felére	
csökkentette	a	helyi	iparűzési	adót.	Igaz	ugyan,	hogy	
a	 kiesett	 iparűzési	 adót	 a	 települések	 egy	 részénél	
későbbi	 időpontban,	 de	 kifizette	 az	 állam	 támoga-
tásként	az	önkormányzatok	részére,	ugyanakkor	az	
„ideiglenesen”,	a	vírusra	hivatkozással	elvont	gép-
járműadó	továbbra	sem	hozzánk	folyik	be.	Ez	Szeg-
vár	esetében	minden	egyes	évben	több	mint	10	millió	
Ft	elvonását	eredményezi.
A	 rezsicsökkentés	módosítása	 során	 a	 Kormány	 az	
első	körben	zárta	ki	az	önkormányzatokat	az	egye-
temes	szolgáltatói	körből,	amely	azt	 jelenti,	hogy	a	
villamos	 energia	 díja	 drasztikusan	megemelkedett.	
Tetézi	a	problémákat,	hogy	meglévő	szerződés	ese-
tén	is	a	szolgáltatók	nem	tudnak	szolgáltatni	a	szer-
ződés	szerinti	áron,	ezért	egyoldalúan	megemelnék	
az	alkalmazott	energia	díját.	
A	Kurca-parti	Óvoda	esetében	ez	azt	 jelenti	példá-
ul,	hogy	október	 1-től	MJ-ként	4,8	Ft-ról	 39	Ft-ra	
emelkedne	a	gáz	ára.	Éves	szinten	ez	4,3	millió	Ft	he-
lyett	35	millió	Ft	közműszámlát	eredményezne	csak	
egyetlen	intézménynél,	és	ott	is	csak	a	gáz	esetében.	
A	 polgármesteri	 hivatal	 villamos	 energia	 számlája	
már	most	is	a	tavalyi	141.467,-	Ft	(21,23	Ft/kWh)	he-
lyett	504.901	Ft	(99,99	Ft/kWh)	havonta.	
A	 közvilágítás	 energia	 költsége	 2022.02.12-
2022.04.30	 közötti	 időszakra	 3.446.197	 Ft	 (90	 Ft/
kWh).
A	hatósági	üzemanyag	ár	feltételeinek	módosításá-
val	az	önkormányzatok,	az	intézmények	és	a	Szeg-
vári	Falufejlesztő	Kft.	és	társai	is	kikerültek	a	ható-
sági	díjszabás	alól.	A	Kurca-parti	Óvoda	konyháján	
a	 vásárolt	 élelmiszer	 nyersanyag	 szinte	 napi	 áras.	
Minden,	a	konyhán	 felhasznált	nyersanyag	ára	 10-
20-30,	 de	 némely	 áru	 esetében	 40-50	 százalékkal	
emelkedett	a	korábbi	évekhez	viszonyítva.	A	kiadá-
sok	 növekedését	 az	 önkormányzat	 nem	 tudja	 fi-
nanszírozni,	 ezért	 az	 étkezési	 térítési	 díjaknál	 30	
százalékos	emelést	kellett	végrehajtani	a	veszteség	
minimalizálása	érdekében.
Az	önkormányzat	ahol	csak	tud,	spórol.	Minden	kö-
telező	feladat	mellett	még	önként	vállalt	feladatokat	
(pl.	 falunap,	 fesztivál	 szervezése,	 civil	 szervezetek	
támogatása	stb.)	is	el	tud	látni	egyelőre.	
A	 felelős	 gazdálkodásnak	 köszönhetően	 az	 elvo-
nások	 ellenére	 pozitív	 eredménnyel	 zártuk	 a	 2021.	
évet,	de	az	 idei	költségvetés	 februári	elfogadásakor	
éves	szinten	csupán	40	százalékos	energiaár	drágu-
lással	kalkuláltunk.	Több	tízmilliós	plusz	költségre,	
8-10-szeres	rezsiár	emelkedésre	nincs	forrás	az	idei	
évi	költségvetésben.	Honnan	teremti	elő	a	pénzt	az	
önkormányzat	 a	 megnövekedett	 rezsi	 költségeire?	
Mi	 lesz,	 ha	 nem	 tudja	 kifizetni	 az	 önkormányzat	 a	
számlákat?	
Hogyan,	miből	tud	segíteni	majd	a	rászorulóknak?									
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