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Koronavírussal kapcsolatos
információk

Díszpolgári cím
és Szegvárért Emlékérem

• Mindenki köteles a 1,5 méteres védőtávolságot betartani.
• Üzletben történő vásárlás, tömegközlekedés során
az arc eltakarása (maszk, sál kendő) kötelező.
• A védőtávolság mellett a közterületek, parkok látogathatóak, 2020.05.18. napjától a szabadtéren lévő
játszóterek nyitva tarthatnak és látogathatóak.
• A vendéglátó üzletek (étterem, kávézó, cukrászda,
büfé, presszó) belső zárt részében a tartózkodás és
a megrendelt étel, ital fogyasztása megengedett. A
vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt viselni, valamint kötelező a védőtávolságot
megtartani. Minden esetben a hely üzemeltetője
köteles gondoskodni a védőtávolság betartásáról.
A vendéglátó üzletekben a védőtávolság betartása
asztalonként értendő.
• A kereskedelemről szóló törvény szerint szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az
ott-tartózkodás megengedett.
• Strand, szabadtéri fürdő, szabadtéri múzeum, állatkert nyitva tarthat és látogatható.
• A vallási közösség szertartása, 2020. június 1. napjától a temetés, valamint a házasságkötést követő
családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők
száma nem haladja meg a 200 főt. A házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, szálláshelyen is megtartható, azon zenés
szolgáltatás biztosítható. A védelmi intézkedésről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása
minden esetben kötelező
• A 65. életévüket betöltött állampolgárokra az eddigi rendeletek érvényesek. 9-12 óra között mehetnek élelmiszerboltba, gyógyszertárba, postára. Szegvár településen a piacra külön rendeletet
alkottunk, mely szerint a 65. életéve felett a piac
9-10:30 óra között látogatható.
• Magyarország egész területén a sportrendezvények nézők nélkül, zárt körülmények között
megtarthatóak. A Sportegyesület által szervezett,
valamint az amatőr sportok, szabadidős sport és
tömegsport célú edzésen való részvétel szabad.

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan ismét
kérjük a falu lakosságát, tegyenek javaslatot azon
személyekre, akiket méltónak tartanak a „Szegvár
Nagyközség Díszpolgára” cím elnyerésére, illetve a
„Szegvárért Emlékéremre”.
Az önkormányzati rendelet szellemében Díszpolgári cím annak a köztiszteletben álló állampolgárnak
adományozható, aki kiemelkedő munkájával, egész
életművével olyan elismerést szerzett (községünkön
belül, országosan), mely hozzájárult a nagyközség
hírnevének öregbítéséhez.
A Szegvárért Emlékérmet azok a személyek, társadalmi, gazdasági szervezetek kaphatják meg, akik a
község fejlesztésében, közéletében, a gazdasági élet
bármely ágazatában kiemelkedő munkát végeztek,
ennek révén a község értékeit növelő, maradandó
eredményeket értek el.
Tisztelettel felkérjük Önöket, hogy az adományozható kitüntetésekre tegyenek javaslatot - indoklással ellátva – egy lezárt borítékban 2020. június 10.
12:00-ig.
A javaslat leadható személyesen a fent jelzett időpontig a Szegvári Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Előre is köszönjük segítő együttműködésüket!
Dr. Szecskó Tamás
jegyző
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Ingatlanok

2020. évi hulladékgyűjtés rendje

Tisztelt Lakosok!

Biológiailag lebomló hulladékgyűjtés
(zöldhulladék)
• Május 20. szerda
• Június 17. szerda
• Július 15. szerda
• Augusztus 12. szerda
• Szeptember 9. szerda
• Október 7. szerda
• November 4. szerda
• December 2. szerda
• December 30. szombat
A biológiailag lebomló hulladék elszállítására alkalmas cserezsákok 2020. május 25. napjától már
a Szegvári Polgármesteri Hivatalban is elérhetőek.
Ingatlanonként havonta legfeljebb 4 db cserezsák
igénylésére van lehetőség, melyeket a portán tudják
átvenni nyitvatartási időben.
Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék
(sárga kuka)
minden hónap utolsó előtti szerdai napján:
• Május 20. szerda
• Június 17. szerda
• Július 22. szerda
• Augusztus 19. szerda
• Szeptember 23. szerda
• Október 21. szerda
• November 18. szerda
• December 23. szerda
Házhoz menő lomtalanítás
A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja igénybe venni az ingatlantulajdonos,
aki minden negyedévben megkapja a hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal
nem rendelkezik.
Lomtalanítási igényét a 06 30 374-4570 telefonszámon tudja jelezni.
Ügyfélszolgálat
A veszélyhelyzet ideje alatt korlátozott nyitva-tartással üzemelnek a hulladékudvarok, az ügyfélszolgálatok jelenleg zárva tartanak. Hulladékudvar:
Szentes, külterület 01398/24 hrsz. Kedd: 8:00-12:00
A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét, munkatársaink abban az esetben tudják teljesíteni,
amennyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően
szétválogatásra került. A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes,
aki felmutatja az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási

Sok megkeresést kaptunk az idei és tavalyi évben
ingatlan vásárlással, bérbe vétellel kapcsolatban.
Akinek a településen van bérbeadó, eladó ingatlana,
valamint szeretné, hogy a település honlapján, kiadványában költségmentesen megjelenjen, kérjük,
hogy a polgármesteri kabinetirodába személyesen
adják le, vagy e-mailen a kabinet2@szegvar.hu, a
tulajdonos az ingatlan címét, méretét, valamint az
egyéb tudnivalókat.
A honlap címe: www.szegvar.hu/ingatlan

NKM ügyfélkapcsolat
Az NKM Ügyfélkapcsolati Kft. telefonos ügyfélszolgálata a hét minden napján, a nap 24 órájában
fogadja a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket.
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala:
+36 62 565 881 / 4-es menüpont
(a nap 24 órájában hívható)
Online felületen lehetőség van közvilágítási hibák
bejelentésére:
Regisztráció nélkül:
https://www.nkmenergia.hu/aram/kozvilagitasi_
hibabejelentes/

Kormányablak ügyfélfogadás
A védelmi intézkedések betartása mellett fokozatosan bővül a személyes ügyintézés lehetősége a
közigazgatásban. A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt
okmányok cseréje esetében vidéken nem kötelező
előzetesen időpontot kérni, a kormányablakkal nem
rendelkező településeken pedig ismét szolgálatba
állnak a mobilizált ügyfélszolgálatok. A foglalkoztatási ügyfélszolgálatok az ország teljes területén időpontfoglalás nélkül is fogadják ügyfeleiket.

2.

számláját igazoló bizonylatot. (csekk, átutalási megbízás). A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, melyek betartását kiemelten kérjük.
megnevezés

megjegyzés

mennyiségi korlát

kis és nagy elektronikai hulladék

ép, összeszerelt (pl.: híradástechnikai berendezések, háztartási max 200 kg/év/ingatlan
kisgépek, mosó- mosogató- szárítógép)

lomhulladék

háztartásokból származó veszélyes hulladékot nem tartalmazó max 1 m3/év/ingatlan
hulladékká váló háztartási eszközök, berendezések, tárgyak (pl.:
bútorfélék, textilruhafélék)

személyautó gumiabroncs

-

max 4 db/év/ingatlan

üveg csomagolási hulladék

kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék (pl.: italos üveg, befőt- nincs mennyiségi korlát

nem veszélyes hulladékok

tes üveg)
papír, karton csomagolási hulla-

szennyeződés mentes papír csomagolási hulladék, háztartási fel- nincs mennyiségi korlát

dék

használásból keletkező szennyeződés mentes újságpapír, papírhulladék, kartondoboz

műanyag csomagolási hulladék

szennyeződés

mentes

műanyag

csomagolási

hulladék

(pl.: nincs mennyiségi korlát

műanyag fólia, PET palack)
italos karton csomagolási hulla-

szennyeződés mentes italos karton doboz (pl.: tejes doboz, gyü- nincs mennyiségi korlát

dék (tetrapak)

mölcsleves doboz)

fém csomagolási hulladék

szennyeződés mentes csomagolási fém hulladék (pl.: sörös doboz, nincs mennyiségi korlát
konzerves dobozok)

síküveg

lakóépület nyílászárójából származó síküveg, amely mentes a nyí- max 100 kg/év/ingatlan
lászáró keretétől és tokjától

zöld hulladék

lakossági ingatlanokon keletkező kötözőanyagtól, műanyagzsáktól 1 m3/év/ingatlan
mentes növényhulladék

lakossági építési törmelék

lakóépület karbantartásából származó szennyeződés mentes be- max 1 m3/év/ingatlan
ton, égetett agyag tégla, cserép, kerámia hulladék és ezek keveréke,
mely egyéb hulladékkal nem szennyezett

használt sütő zsiradék, használt

háztartási felhasználásból származó

max 100 kg/év/ingatlan

fénycső, izzó

ép állapotú

max 100 kg/év/ingatlan

festékek csomagolásai

veszélyes hulladéknak minősülő üres csomagolóanyag hulladék max 100 kg/év/ingatlan

étolaj

(pl.: kiürült motorolaj flakon, kiürült festékes göngyöleg stb.)
maradék festék

háztartási felhasználásból visszamaradó szerves illékony oldószert max 100 kg/év/ingatlan
nem tartalmazó festékmaradék (pl.: diszperziós festék maradék)

veszélyes hulladékok

növényvédő szerek csomagolásai

növényvédő szer nem vehető át, csak növényvédő szer csomagolási max 100 kg/év/ingatlan
hulladék (üres növényvédő szeres doboz)

maradék növényvédőszer

kizárólag háztartási felhasználásból származó növényvédőszer max 100 kg/év/ingatlan
maradék

szárazelem

-

max 100 kg/év/ingatlan

akkumulátor

ép, összeszerelt

max 100 kg/év/ingatlan

veszéles hulladékot tartalmazó kis

számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő

max 100 kg/év/ingatlan

lejárt szavatosságú gyógyszerek

-

max 100 kg/év/ingatlan

fáradt olaj, szintetikus motor-,

kerti kisgépek, magán használatú gépkocsik hulladékká váló mo- max 100 kg/év/ingatlan

hajtómű- és kenőolaj

torolaj hulladéka

és nagy elektronikai hulladék
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Közterület-használatával
kapcsolatos szabályozás
Tisztelt Lakosok!
Több lakossági bejelentés is érkezett, melyekben
a lakosok a nagyközség közterületén (bel- és külterület) üzemképtelen, sérült, elhagyott jármű, vagy
üzemképes, de hatósági jelzéssel nem rendelkező
járművekről tettek panaszt.
Ebből kifolyólag szeretnénk a Tisztelt Lakosokat
tájékozatni a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendeletéről, mely összesíti a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás
szabályait.
Jelen tájékoztató keretében röviden összesítjük a
rendelet fent megnevezett problémával kapcsolatos
rendelkezéseit:
10. Közterület-használatra vonatkozó tilalmak és
korlátozások
12. §
(1) A nagyközség közterületén (bel- és külterület)
üzemképtelen, sérült, elhagyott jármű, vagy üzemképes, de hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű nem
tárolható.
(2) Az üzemben tartó köteles az (1) bekezdésben meghatározott járművet 3 napon belül saját költségén elszállítani.
(3) Ha az üzemben tartó e kötelezettségének nem tesz
eleget, úgy a közterület-felügyelő köteles felszólítani a
jármű 3 napon belüli elszállítására.
A felszólításnak tartalmaznia kell továbbá azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az üzemben tartó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy saját költségére és
veszélyére az önkormányzat intézkedik annak elszállításáról. A szállítás, valamint a tárolás költségei egyaránt az üzemben tartót terheli.
12. A közterület engedély nélküli használatának
jogkövetkezményei
16.§
(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság határidő kitűzésével megjelölt felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti
állapotát saját költségén – minden kártalanítási igény
nélkül – helyreállítani. Ellenkező esetben a jogtalan
használó költségére és veszélyére a polgármester a végrehajtást elrendeli.
(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben,
engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja, szabálysértés jogkövet-

4.

kezményein túlmenően, az engedély nélküli, vagy az
eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj (1. sz. melléklet szerinti díjtételek)
kétszeresének megfizetésére kötelezhető.
(3) A közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől
eltérő módon használó - amennyiben a használat megfelel az engedélyezés feltételeinek - utólagos kérelmére
a hatóság a közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett következmények alól.
17. §
Az e rendeletben foglalt rendelkezések betartását a polgármesteri hivatal és a közterület-felügyelő ellenőrizheti. A közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat
ki, szükség szerint szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
1. melléklet a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
• Közterület-használat célja: gépjárművek, ezek
vontatmányainak tárolása
• Díja: 30.870 Ft / db / év
Dr. Szecskó Tamás
jegyző

Újra kinyit az óvoda
A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete az
óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári
táborok megszervezéséről
1. Az óvodák és bölcsődék újranyitása
1. § (1) 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő a) óvodák és b) bölcsődék, mini
bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a
továbbiakban együtt: bölcsőde) a veszélyhelyzet előtti
szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai
nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel
jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása
nélkül fogadják.
(3) Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig
legfeljebb két hétre zárhatnak be.
3. A nyári táborok szervezésével kapcsolatos rendelkezések
3. § 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági
táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt –
megtarthatóak.
Ennek értelmében 2020. május 25. napjától a Kurca-parti Óvoda újranyitja kapuit! Az Óvoda nevelőtestülete szeretettel várja a gyermekeket.

„Jogában áll tudni”, avagy mennyire tiszta a víz a pohárban…
Kedves Szegváriak!
Bizonyára sokan látták a Kurca Tv és a Szentes Tv jelenleg futó interjúját Gémes Lászlóval. Anélkül, hogy a
volt polgármester úr megszólalását minősíteném, az alábbiakban szeretném pontosítani az általa elmondottakat. Ugyanis, bizonyára tévedésből, de számos pontatlanság és megalapozatlan információ hangzott el a két
interjúban.
És most nézzük kockáról- kockára a tévében elhangzott csúsztatásokat:

GÉMES LÁSZLÓ ÁLTAL ELMONDOTTAK TÉNYEK, VALÓS ADATOK, TUDNIVALÓK
1.

„A jelenlegi képviselő-testület alapjaiban akarja Senki nem akarja tönkre tenni a Kft.-t. Éppen ellentönkre tenni és különböző indokokra való hivatko- kezőleg: az önkormányzat a polgármester vezetésézással teljesen szétverni ezt a Kft.-t.”
vel mindent elkövet annak érdekében, hogy megakadályozza, a Kft. csődjét.

2.

„Hazugság az, hogy külső munkákból kell finanszírozni magát, nem tudja külső munkákból finanszírozni magát, mert hogy ha ő elvállal egy építkezést,
vagy bármi másféle dolgot, akkor a szegvári közösségért nem tud tovább dolgozni.”

3.

„Óvoda beruházást is 3 hónap késéssel tudták befe- Igen valóban késett az átadása a beruházásnak, mert
jezni nem az ő hibájukból”
a választások előtt a Hunyadi utca 64. szám alatti „vadászház” átalakítása fontosabb volt, mint az
óvoda építése, és a határidőre történő befejezése.

4.

„15 millió forinttal több értékű munkát végeztetett Nem is értem, hogy a volt polgármesterünk erről,
el, mint ami a pályázatban szerepel”
hogy feledkezhetett meg, hiszen Ők nyújtották be
ezt a pályázatot még 2016-ban, aminek az eredeti
költségvetését 120 millió Ft-ról 110 millió Ft-ra kellett csökkenteniük. Ezzel párhuzamosan a műszaki
tartalmat nem sikerült ilyen mértékben módosítani.
Csak egy példa: a fűtés megvalósításánál lemaradt a
kazán és még sok ilyen, ami az alapvető működést
hiúsította volna meg.

5.

„Hangsúlyozom, hogy nonprofit kft. nem a profit
szerzésre törekszik, hanem Szegvár település fejlesztését véghez vigye (…) sőt arról sem beszél, hogy
januárban nem kaptak fizetéshez pénzt a nonprofit
Kft. dolgozói, azt az 5 millió forint tartalékát is fel
kellett élje.”

A volt polgármester úr magának is ellentmond. Ha,
bár nonprofit a Kft. mégis volt pénze, akkor miért
is kellett volna a bérre pénzt adni? Arról nem is beszélve, hogy ilyen kérés valójában a Kft. részéről nem
érkezett. Egyébként egy ideje már az önkormányzat
fizeti a bérjellegű kiadásokat.

6.

„Most nyíltak meg a Magyar Falu pályázat jogcímei, amire útépítés, járdaépítés, óvodai eszközök
beszerzése, játszótér-felújítás, egyházi közösségi
terek létrehozása, felújítása, tehát számos olyan
faluprogramos pályázati lehetőség van, amiben
Szegvár indulhatna.”

Szegvár igen is részt vesz a Magyar Falu Program pályázatain, az előzetes megállapodásban rögzített feltételekkel. Én magam részt vettem ezen az egyeztető megbeszélésen.Ellenben Gémes László 2019-ben
ezen jelen sem volt, ennek következtében az önkormányzat csak egy járdaépítési pályázatot nyert.

7.

„Most lett benyújtva a parókiának egy felújítása
27,5 millióért értékben, melyet a megyei nonprofit
kft. segítségével nyújtotta be a helyi egyházközösség.”

A pályázati felhívást követően személyesen egyeztettem a plébános úrral, hogy milyen feltételekkel
tudják beadni a plébánia felújítására a pályázatot.
Plébános úr köszönte a tájékoztatást, és azt mondta,
hogy a püspökség fogja ezt elkészíteni.

A Kft. kiadásainak fedezéséhez közel 30 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat. Ehhez kellett volna
saját bevételt is produkálni. Az elmúlt évek során a lakossági igényeket is ki lehetett volna elégíteni, mert
tudjuk, hogy sok ilyen van, akkor nem függött volna
a Kft. anyagi helyzete kizárólag az önkormányzattól.
Éppen így, a Kft. a kapacitásait figyelembe véve tudna
még többet tenni a szegvári közösségért is, úgy, hogy
ez nem akadályozza az önkormányzatot érintő munkája ellátásában.
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8.

„A tavalyi évben itt hagytunk egy jó pár nyertes
pályázatot, köztük egy járdaépítés 5 millióért, egy
másik járdaépítést 5,7 millióért, aminek a pénzeit
is itt hagytuk, ezekkel sem bízták meg a kft.-t. Mint
tulajdonos nem tudom kikkel fogják ezt elvégeztetni. Biztos valami külső vállalkozókkal, hiszen az
útfelújítás kapcsán egyszer már elhagyta polgármester úr száját, hogy majd ismerős vállalkozó fog
idejönni, és szakszerű munkát végezni.”

A Magyar Falu Programban és egy belügyminisztériumi pályázaton nyert járdaépítési pályázat forrásai jelenleg is rendelkezésre állnak. Ezek a pályázatok csak anyagkiadásokra fordíthatóak és személyi
juttatást, azaz bért nem lehet belőle finanszírozni.
Ezeket a munkákat a Kft. fogja elvégezni a megadott
határidőig. Érdekeségképpen jegyezném meg, hogy
az egyik a központi üzletház (volt Vasműszaki és Ruhás bolt) előtti járda a másik pedig a volt Kendergyár
előtti szakaszra lett beadva.

9.

„Itt hagytunk egy 5 milliós színpadra való fejlesztési forrást, itt maradt a 2 orvosi bérlakás felújítására megnyert pályázat, az is 5 millió forint értékben, melyet az önkormányzati cég tudott volna
megcsinálni.”

Mind a két pályázat utófinanszírozott, azaz meg kell
építeni és az összes számlát ki kell fizetni az önkormányzatnak, majd ezek után várhatunk hónapokat,
hogy a támogatást megkapjuk. A színpadot MI megrendeltük és a gyártó leszállította, melyet a héten
próba szinten felállított. Az orvosi lakások felújítási
határideje 2021.október 17. A munkát természetesen el fogjuk végezni, szintén a Kft. kivitelezésében.
Ezekben a pályázatokban sem lehet személyi jellegű
kiadást elszámolni, tehát ezt az önkormányzatnak
kell mellé tenni, bárki is a kivitelező.

10.

„Itt maradt egy futópálya kialakítása amire a Kur- Szegvár önkormányzata és a Kft. nagy örömmel végca-völgye Egyesület pályázott 5 millió forint érték- zi el a futópálya kivitelezését a Kurca-völgye Egyeben, ezt is a nonprofit Kft tudta volna megcsinálni.” sület számára, természetesen a beruházás költségeinek szokás szerinti megtérítése ellenében.

11.

„Említettem, be van adva plébánia felújítására 27,5
millió tehát meg volnának azok a fejlesztési források, amikkel egész évben tudna az önkormányzati
cég úgymond működni.”

Mint ismeretes, a pályázati elbírálás és annak finanszírozása sok esetben több hónapot is igénybe vesz.
Kérdem én, addig a Kft. miből tartaná fent magát?
Ebből is látszik, a felelőtlen gondolkodásmód.

12.

„Én nem tudom, mire megy ki a játék, sajnos nagyon sok pénzt elköltöttek már ebben a 7 hónapban.
Látva azt, hogy az önkormányzat helyzete nagyon
gyenge, egy csomó dolgozótól megszabadultak a
hivatalban, és most újra célpont az önkormányzat
Kft.-je.”

Az előző éra gazdasági vezetője is kimondta, hogy a
szeptember 30-i anyagi helyzet a pályázati pénzek
miatt volt olyan magas. Mint például a „sikeres” Jakó
út, melyeket a kivitelezés után el kellett utalni. Rendelkezésre álló, azaz szabad pénzeszköz kb. 5 millió
forint volt csak. A hivatali dolgozók esetében pedig
az a teljes és tényszerű igazság, hogy senkitől nem
szabadultunk meg, mindenki saját elhatározásából
ment el. Nincs semmilyen célpont, csak ha valami
nem jól működik, azt rendbe kell tenni.

13.

„Felháborító ez, hogy ennyi embert elküldenek,
vagy kevesebbet és utána le fogják venni a munkabérüket. Hát csak beszéljük arról, hogy van 3 kőműves, 1 villanyszerelő, van 2 festő, van 3 segédmunkás, 2 ember, aki füvet nyír, tehát miből is akar
ő leépíteni? Jelenleg a vállalkozói szektor ezeket a
mesterembereket nagyon keresi, nagyon nehéz volt
feltölteni ezt a létszámot, hiszen a beruházások indokolták a szakemberek jelenlétét.Most, ha ezekből
elküldenek, akkor ez a Kft. működésképtelenné válik.”

Felelősen gondolkodó ember tudja, hogy a jelenlegi
vagy a jövőbeni munka mennyisége határozza meg a
létszámot, nem pedig a létszám az elvégzendő munkát. Tehát ha több a feladat, akkor létszámot kell
növelni, ha viszont kevesebb, akkor csökkenteni. Ez
minden esetben jó tervezést és felelős gondolkodást
igényel. Egy cég akkor válik működésképtelenné, ha
a kiadásai tartósan meghaladják a bevételeit.

14.

„Valószínű, ez lehet a cél, és talán ez áll a háttérben
is, hogy majd jönnek a baráti vállalkozók…Nagyon
bízom benne, hogy a szegvári emberek ezt nem
fogják hagyni, és nem erre a változásra vágytak, és
a falu összefog és kiáll a Kft.-jéért.”

A Kft.-re a jelenlegi és a jövőbeni vezetésnek is szüksége van, hiszen ők végzik a település-üzemeltetést.
Senki nem akarja megszüntetni, így kérdés, egyáltalán miért kell kiállni? Egy biztos: a veszteség termelését nem fogjuk folytatni.
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15.

„A kormány nem szorította meg az önkormányzatokat, itt egy adónemről beszélünk. A súlyadónak a
kérdése, hogy tisztázzuk a lakosok előtt: ez egy központi adó, ez a súlyadó a magyar kormány által van
kivetve évek óta (…) 10,5 millió forint (…) Tehát azt
gondolom, hogy a szegváriak súlyadója nagyon,
nagyon jó helyen van, és nem igaz az, hogy kormányzati megszorításnak köszönhetően van Szegvár rossz anyagi helyzeten.”

16.

„Kérdezzük meg polgármester urat a nagy értékű Mivel az előző polgármesternek nem volt számítólaptopja, vagy telefonja beszerzéséről.”
gépe (nem is tudom, hogy tudott anélkül dolgozni
a XXI. században) és telefonkészüléket sem hagyott
rám, ezért kellett beszerezni ezeket az eszközöket.
Sem a telefon, sem a laptop nem csúcskategóriás,
átlagos készülékek. (Egyébként az is érdekes kérdés,
honnan van a pontosnak gondolt információ?)

17.

„Nagyon sajnálom Szegvárt, hogy a lehetőségek
mellett elmegy. A Magyar Falu Programba nem
nagyon tudom, hogy hány pályázatot nyújtanak be,
de ha polgármester úr azt nyilatkozta, hogy nincsenek pályázatok, így vélhetően a kabinet munkatársaira sincsen szükség, tehát őket is valószínű,
hogy el fogja bocsájtani, mert ugye ők lettek volna,
akik a pályázatírással foglalkoznak.”

Nem megyünk el semmilyen lehetőség mellett. Minden olyan Magyar Falu Program-os, illetve LEADER
pályázatot beadtunk/beadunk, mely a megállapodás
értelmében Szegvárra nézve támogatható. Belterületi utak felújítása, falugondnoki busz beszerzése,
Falusi Civil Alap, Településkép, mint tájérték megőrzése, Települési/térségi szintű kulturális- , öko-,aktív-, gasztroturisztikai fejlesztések.

18.

„A szegváriak nem fogják hagyni (...)”

Azért van, amiben egyetértünk. Ne is hagyják magukat a szegváriak, hogy félrevezesse őket bárki is
azért, hogy vélt vagy valós sérelmeit ezzel kompenzálja.

A volt polgármesternek kellene a legjobban tudni,
hogy ha a kötelezően ellátandó feladatokat 100%ban finanszírozná az állam, akkor valóban nem jelentetnének ilyen nagy problémát az elvonások.
Rendes körülmények között a befolyó súlyadóból
tudja kiegészíteni a kötelező feladatellátást az önkormányzatunk is, ezért ennek elvonása igenis gondot jelent. Ebből a bevételből tudjuk biztosítani pl. a
sport és civil támogatásokat is. Ezek után Önök is el
tudják dönteni, hogy mennyire van a kormánynál jó
helyen ez a 10,5 milliós összeg. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szerint több mint
200 önkormányzat kerül a csőd szélére. Szerencsére,
mi még nem tartunk itt.

Szegvár egy szűk csoportjára egyébként is igaz és jellemző, hogy még mindig hősiesen ellenállnak minden
szegvári megmozdulásnak, ötletnek, javaslatnak, még a fejlődési lehetőségeknek is. Minden ellenkező állítással szemben nem fogadják el a választások eredményét. Ehelyett belenéznek az eléjük tolt tükörbe, de mivel a
látvány nem tetszik, elkezdik szidni a tükröt.
Jómagam igyekszem lelkiismeretesen, becsületesen és szorgalmasan dolgozni a falu érdekében, és nem marad időm irigykedésre, rágalmak gyártására. Máshol van a fókusz: a terveken, a fejlődési lehetőségeken, a következő lépésen.
A negatív kritikák és a szűk bázisú „őszinte” csoportból áradó ironikus és irigykedő vélemény csak erősít abban,
hogy jól végzem a munkám. (Szerencse, hogy most nem beszűkült tudatú, irigy, indulatos emberek irányítják
a falu életét.) Meggyőződésem, hogy ez a fajta irigység egyfajta elismerés, annak mércéje, hogy ki mennyire
képes mások és a saját helyzetének elfogadására.
Elgondolkodtató és egyben felháborító is számomra, hogy Gémes László ilyen attitűddel, gondolkodásmóddal
és szociális beállítódással kit és milyen értéket/érdeket képvisel a megyei közgyűlésben, ráadásul elnöki tisztségben. Az pedig különösen szomorú, hogy ahelyett, hogy a saját faluja javáért munkálkodna, folyamatosan
azon igyekszik, hogy az itt folyó munkát akadályozza, gáncsolja.
Várom a következő produkciót, ami majd alapot szolgáltat a következő községi kiadványnak.
Szabó Tibor György
polgármester

7.

Helyi adók
Tisztelt Adózók!
2020. év II. félévében a magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzése várható, amely során
akár helyszíni szemlére is sor kerülhet. Ebben az
adónemben az adóalanyoknak három adósáv szerint
kell adót fizetniük a helyi önkormányzat részére az
alábbiak szerint:
Azon ingatlanok után évi 2.500 Ft adót kell fizetni,
amelyek
a) hasznos alapterülete nem éri el az 50 m2-t, vagy
b) anyaga a helyben szokásosnál lényegesen kisebb
értékű (vert falú, fából készült), vagy
c) szerkezete olyan mértékben megrongálódott,
hogy állékonyságát csak dúcolással lehet biztosítani.
Az adó évi mértéke ingatlanonként 50 m2-től – 150
m2-ig: évi 4.000 Ft.
Azon ingatlanok után, amelyek hasznos alapterülete
meghaladja a 150 m2-t: évi 6.000 Ft.
Amennyiben az adózó úgy gondolja, hogy a tulajdonában álló ingatlan után nem a megfelelő mértékű
éves adót fizeti, lehetősége van adóbevallásának felülvizsgálatára. Ilyen esetben 5 évre visszamenőleg
köteles megfizetni az adóhiányt.
Abban az esetben viszont, ha a bevallását az ellenőrzés alá vont személy nem módosítja, és az adóellenőrzés során adóhiány megállapítására kerül sor,
akkor az adóhiány befizetése mellett 50 ezer forint
mulasztási bírságot is meg kell majd fizetni.
További információ kérhető:
Szegvári Polgármesteri Hivatal
6635 Szegvár, Szabadság tér 2. Fsz. 3.
Tel: (63) 364-800 / 23
Katona-Kiss Andrea
E-mail: pmhado2@szegvar.hu

8.

Tájékoztatás haszonbérleti díjak
változásáról
A képviselő-testület 2019. év novemberi rendes
ülésén az Önkormányzat tulajdonában álló termőföldek haszonbérleti díjára vonatkozóan az alábbi
díjtételeket határozta meg:
• Külterületi, belterületi szántó: 45.000 Ft / ha
• Külterületi, belterületi gyep, legelő, egyéb belterületi föld (AK értékkel nem rendelkező) 25.000
Ft / ha
• Telephely: 5,1 Ft / m2
Minden egyes haszonbérleti szerződés tekintetében
az Önkormányzat, mint haszonbérbeadó fenntartja
magának a jogot arra nézve, hogy a bérleti díj mértékét évente felülvizsgálja és azt szükség esetén módosítsa.
Fentiekre tekintettel az Önkormányzat a bérleti díjak
mértékét felülvizsgálta és a külterületi, belterületi
szántók esetén a haszonbérleti díj mértékét a földterület nagysága helyett annak értékéhez, termőképességéhez igazította a föld aranykorona (AK) értékének megfelelően.
Bármely művelési ágban nyilvántartott földterület
esetében pedig, amelyek AK értékkel nem rendelkeznek, egységesen a bérelt földterület nagyságához
igazodó bérleti díj került meghatározásra 2020. május 14. napjától az alábbiak szerint:
• Külterületi, belterületi szántó: 1.700 Ft / AK / év
• Külterületi, belterületi AK értékkel nem rendelkező bármely művelési ágban nyilvántartott
földterület: 50.000 Ft / ha / év
Szegvár, 2020. május 14.
Szabó Tibor György
polgármester

