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Új szökőkút Szegváron
Idén tavasszal egy nagylelkű felajánlást kapott 

Szegvár, községünk egy szökőkutat kapott ajándék-
ba, melynek átadása 2021. október 22-én (pénte-
ken) 14 órakor lesz a Szabadság téren, melyre sze-
retettel meghívjuk. 
A szökőkút elhelyezésének munkálatait a Szegvári 
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. munkatársai hamarosan befejezik.
Sok szeretettel várunk mindenkit, csodáljuk meg 
együtt a faluközpont új látványosságát!

Útépítési munkálatok Szegváron
Szegvár  Nagyközségi Önkormányzat, 2021. szep-

tember 6. napjával vállalkozási szerződést kötött az 
Orosz-Útépítő Kft-vel a Magyar Falu Program és a 
Belügyminisztérium által támogatott belterületi út-
felújítási munkáira, melyre közel 42 millió forintot 
nyert.
A kivitelezési munkák elkezdődtek. A teljes beru-
házás várhatóan 2022. április végére valósul meg, 
melynek időtartama alatt ideiglenes forgalomkor-
látozásra kell számítani. Az útfelújítással és útépí-
téssel érintett utcákban az aszfaltozás időtartama 
alatt teljes útzárat szükséges elrendelni, melynek 
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időpontjáról előzetesen értesíteni fogjuk (szórólap 
formájában) az érintett ingatlan lakóit.
Kérem szíves türelmüket és megértésüket.
Szabó Tibor György - polgármester
Az érintett útszakaszok a következők:
•  Szegvár, Rozmaring utca (hrsz.: 235) Posta és a 

Templom utca közötti szakasza
•  Szegvár, Kórógy utca és a Batthyány utca (hrsz.: 

704, 569)
•  Szegvár, Arany János utca (hrsz.: 1172, 2602/3, 

1040/21, 2601/3) a Minszenti utca és a Klapka utca 
közötti szakaszon, továbbá az Árpád utca (hrsz.: 
717/4) Kórógy utca felőli szakaszon.

Orvosi rendelő felújítása
      Kedves Szegváriak!
Az orvosi rendelő felújítására a szegvári önkormány-
zat és a megyei önkormányzat közösen, konzorciumi 
megállapodás alapján nyújtotta be a pályázatot. 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat a konzorciumi 
megállapodás értelmében eddig semmilyen kése-
delembe nem esett, mivel a megyei önkormányzat 
feladata a közbeszerzési eljárás lefolytatása és ered-
ményes lezárása. Addig, amíg ez nem történik meg, 
a szegvári önkormányzat nem tudja elindítani a be-
ruházást.

Az épület felújítási kivitelezéshez szükséges közbe-
szerzési felhívásra 2 ajánlat érkezett: az egyik brut-
tó 154,6 millió forintért, a másik pedig bruttó 185,6 
millió forintért vállalta a kivitelezési munkálatok el-
végzését. A kedvezőbb ajánlat mintegy 36 millió fo-
rinttal haladta meg a rendelkezésre álló forrást.
A hiányzó 36 millió forintra így többlettámogatási 
igényt adott be a megyei önkormányzat, amelyet az 
Államkincstártól 2021. október 11-én érkezett érte-
sítés alapján elfogadott az Irányító Hatóság. A gond 
csak az, hogy a kedvezőbb ajánlattevő (154,6 millió) 
az ajánlatát visszavonta 2021. szeptember 30-án. 
Így az a helyzet állt elő, hogy az egyetlen versenyben 
maradt ajánlat – a drágább ajánlattevőjé, azaz brut-
tó 185,6 millió forintos ajánlata - 30 millió forinttal 
haladja meg a rendelkezésre álló többlet támogatás-
sal együttes forrást. Ezt az önkormányzat saját for-
rásból nem tudja finanszírozni. 
A kérdés a következő: az Irányító Hatóság tudja-e 

további támogatásban részesíteni a beruházást? A 
megyei önkormányzat ki tudja-e lobbizni a hiány-
zó 30 milliót, vagy a kellő fedezet hiányában ered-
ménytelen lesz a közbeszerzési eljárás.

Szabó Tibor György
polgármester

Zöldhulladékkal kapcsolatos 
információk

Korábbiakhoz hasonlóan zöldhulladék zsákot az 
Önkormányzat épületében tudnak átvenni a 10-es 
számú irodában átvételi elismervény aláírását köve-
tően.
Az FBH-NP Nonprofit Kft. minden háztartás részé-
re (akikkel szerződésben állnak) minden hónapban 
2 darab zsákot biztosít, az Önkormányzat ezért ne-
gyedévente 6 darab zsákot ad ki lakóinknak.
Zöldhulladék égetés a veszélyhelyzet miatt csak 
keddi és szombati napokon lehetséges, de minden 
esetben tájékozódni kell a www.katasztrofavedelem.
hu oldalon, hogy az adott napon van-e érvényben 
tűzgyújtási tilalom. Amennyiben a megyénkre nincs 
érvényes tilalom kiadva, úgy az égetés megvalósít-
ható.

Tüzelőanyag tájékoztató
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete  önkormányzati rendeletében rendel-
kezik a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi 
szabályairól. A 2021. évre vonatkozó rendelet előké-
szítése folyamatban van, melyről a soron következő 
testületi ülésen hoznak döntést. A kérelmek elbírálá-
sa szociális rászorultság alapján történik.
Lakásonként egy darab igénybejelentés nyújtható 
be a szociális célú tüzelőanyagra, mely településünk 
vonatkozásában barnakőszén formájában lesz biz-
tosítva. Nem jogosult a fenti támogatásra az a kérel-
mező, akinek a lakása tűzifával vagy barnakőszén-
nel nem fűthető, továbbá aki olyan ingatlan címére 
igényel támogatást, amelyben életvitelszerűen nem 
laknak.
A kérelem nyomtatvány a Szegvári Polgármesteri 
Hivatal (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.) 15. helyisé-
gében lesz elérhető 2021. november hónaptól. A ké-
relem ügyfélfogadási időben nyújtható be 2021. no-
vember 2. nap és 2021. november 19. nap között.

Felsőoktatási ösztöndíj pályázat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat felsőoktatá-

si ösztöndíj pályázatot hirdet a Szegváron lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallga-
tók részére.
Hátrányos szociális helyzetűnek az a hallgató szá-
mít, akinél az egy háztartásban élők esetében az egy 
főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000 
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forintot.
Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat esetén 10 hónap (2021/2022. 
tanév második féléve és a 2022/2023. tanév első fél-
éve)
„B” típusú pályázat esetén 3 x 10 hónap (2022/2023. 
tanév, a 2023/2024. és a 2024/2025. tanév)
Az ösztöndíj összege havonta: 5.000 Ft-tól 20.000 
Ft-ig terjedhet.
Részletes pályázati kiírás Szegvár honlapján letölt-
hető: www.szegvar.hu
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz tör-
ténő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Szegváron is köszöntötték 
az időseket

Október elsején a Szegvári Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézményben is megünnepelték az 
idősek napját. Az intézmény vendégül látta a nagy-
mágocsi Idősek Klubjának tagjait, akik meglátogat-
ták a nemrég újra nyílt Babamúzeumot. A szegvári és 
a nagymágocsi idősek egy kellemes délelőttöt töltöt-
tek el, énekeltek, verset szavaltak, megajándékozták 
egymást szeretettel és figyelemmel. 
Ebéd után Szabó Tibor György Szegvár polgármeste-
re és dr. Szecskó Tamás Szegvár jegyzője látogatott 
el az intézménybe, s az idősek napja alkalmából kö-
szöntötte a szépkorúakat. 
Oklevelet kapott Czakó Sándorné, aki az intézmény 
legidősebb tagja. 

Szegvár emblémás pólók 
vásárolhatók

Fehér színű, minőségi pó-
lókat 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 
pólók. Pólót vásárolni a Pol-
gármesteri Hivatal kabinet 
irodájában lehet nyitvatartási 
időben. 

A Művelődési ház tervezett  
programjai

•  Október 25-28-ig: Őszi kézműves délutánok a Mű-
velődési házban 14-16 óráig. Október 25.: gyöngy-
fűzés; Október 26.: falevél festése akvarellel; Októ-
ber 27.: terménybábok; Október 28.: tökfaragás. 

• Október 29. 17 óra: Deák Sándor „Ceruzarajtól a 
tűzzománcig” című kiállításának megnyitója

• November 13.: Libanap a Falumúzeumban (szer-
vezés alatt)

• November 18.: Tóth Tamara „A Manassé” című 
könyvének bemutatója. 

• November 20. 16 óra: Bacsa Zsófia „Elveszett szí-
nek a télben” című festmény és grafika kiállításá-
nak megnyitója

• November 28-tól: Adventi ünnepségek

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!
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