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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!

Adó
 Tisztelt Adózók!
A gépjárműadó 2021. évre vonatkozó fizetési köte-
lezettségről a NAV küldött tájékoztatást, az adó te-
kintetében az önkormányzat hatáskörrel nem ren-
delkezik. Érdemes figyelni az ügyfélkapus tárhelyet 
is, mert bizonyos esetekben oda érkezik a NAV-tól a 
fizetni valóról szóló értesítés. Hamarosan megkül-
désre kerülnek az Önkormányzat részéről az Adó-
számla Fizetési Értesítő levelek a postai címekre és 
a tárhelyekre. Az értesítőből minden adózó időben 
értesülhet fizetési kötelezettségéről még jóval az 
adófizetési határidő előtt, ami 2021. évben szeptem-
ber hó 15. napjára esik. Kérjük a fizetési határidő be-
tartását a pótlékmentes befizetés érdekében. A helyi 
adókat elektronikus ügyintézéssel a www.szegvar.hu 
honlapon bankkártyás fizetéssel (ingyenes), banki 
átutalással vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárá-
ban készpénzben lehet megfizetni. Pénztári nyitva 
tartás: hétfő, kedd, csütörtök: 8-12 és 12,45-15,30; 
szerda: 8-12.   

Az elektronikai 
hulladékgyűjtésről

 A szelektív hulladékgyűjtés fontosságára ma már 
talán nem kell felhívni a figyelmet, hiszen egyre 
többen tartják fontosnak a hulladékgyűjtésnek ezt a 
módját. Természetesen még jobb lenne, ha arra tö-
rekednénk, hogy kevesebb hulladék keletkezzen a 
háztartásainkban.
Mindannyian tapasztaljuk, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak meny-
nyisége évről évre jelentős mértékben növekszik. A 
készülékekben található veszélyes anyagok komoly 
környezeti problémát jelenthetnek. Ennek okán az 
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önkormányzat szervezésében sikerült megvalósíta-
ni, hogy konténerek kihelyezésével a felhalmozódott 
elektronikai hulladékok összegyűjtésre, majd elszál-
lításra kerüljenek településünkről. Ebben volt segít-
ségünkre a Multigrade Környzetvédelmi Kft.
Akik jártak a gyűjtés idején a hivatal környékén, 
bizonyára döbbenten tapasztalták, hogy mekko-
ra mennyiség gyűlt össze a parkolóban. Összesen 8 
konténert raktak meg a Falufejlesztő Kft dolgozói, 
ami több, mint 240 m3 elektronikai hulladékot je-
lent.
A gyűjtés híre elérte a környező településeket is, így 
azzal a szomorú ténnyel kellett szembesülnünk, 
hogy vidékről is hoztak hulladékot a konténerekbe. 
(Szerencse, hogy elhozták a konténerig, és nem út-
közben szabadultak meg tőle.)
A szervezés sikeresnek mondható, sokan köszönték 
meg a lehetőséget a falu vezetőinek, akik továbbra is 
azt hangsúlyozzák, hogy a környezettudatos, jövőo-
rientált magatartás mindenkitől elvárt.
A gyűjtés megvalósításában és szervezésében közre-
működött dr. Juhász Tünde kormánymegbízott asz-
szony, Szabó Tibor György polgármester, dr. Szecskó 
Tamás jegyző, Bandula Ferenc Szegvári Falufejlesztő 
Kft. ügyvezetője és a Szegvári Falufejlesztő Kft. dol-
gozói. Ezúton is köszönjük a munkájukat!

Szegvár emblémás pólók 
vásárolhatók

Önkéntes katonai szolgálat

Kérdőív fiataloknak
 Kedves Fiatalok!
Szeretnénk megtudni néhány, fiatalokat érintő té-
mában a véleményeteket. 
Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. segítségével 
megalkottunk egy kérdőívet a 14-30 éves korosztály 
számára. 
A QR kód beolvasása lehetőséget ad egy kb. 20 percet 
igénybe vevő kérdőív kitöltésére. 
Nagyon hálásak lennénk, ha válaszaitokkal segíte-
néd a munkánkat!
A válaszadás anonim módon történik. 

 Fehér színű, minőségi pó-
lókat készítettünk Szegvár logó 
felirattal, melyekből lehet vá-
sárolni gyermek és felnőtt mé-
retekben. 
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 pólók. Pólót vásárolni a 
Szegvári Falunapon lehet, vagy 
2021. augusztus 23-tól a Pol-
gármesteri Hivatalban. 


