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Kedves Szegváriak!

 Az elmúlt év teli volt nehézségekkel és a jár-
ványhelyzet sem könnyítette a dolgunkat. Az Ön-
kormányzat visszafogott gazdálkodásának köszön-
hetően pozitív mérleggel zárta a 2021-es évet. Nem 
kellett semmilyen hitelt igénybe vennünk még át-
menetileg sem. A takarékos, átgondolt, jól megter-
vezett és költséghatékony működésnek köszönhető-
en sikerült vásárolnunk egy nagyértékű munkagépet 
(kotró-rakodógép), mely nélkülözhetetlen a napi 
falukarbantartási munkálatokhoz.  Itt is szeretném 
megköszöni minden hivatali és intézményi dolgozó-
nak a tavalyi évben végzett felelősségteljes munkát. 
Bízunk benne, hogy az idei évben már enyhülni fog 
a járvány, és végre visszatérhetünk a jól megszokott 
hétköznapokhoz.

2022-ben az alábbi fejlesztéseket, beruházásokat, 
felújításokat tervezzük:

• Az egészségház teljes felújítása, melynek a kivi-
telezői szerződése február 8-án aláírásra került.. A 
kivitelezési munkálatok ezután megkezdődhetnek. 
A felújítási munkákat 2022. szeptember 30-ig kell 
befejeznie a felelős kivitelezőnek. A szükséges forrá-
sok rendelkezésre állnak. A többlettámogatási igény 
pozitív elbírálásban részesült, és február 1-jén meg 
is érkezett a Magyar Államkincstári számlára.
• A Magyar Falu Program keretén belül pályázatot 

nyújtottunk be a Szabadságharcos utca teljes hosz-
szában történő aszfaltút elkészítésére.
• A Belügyminisztérium által kiírt pályázatra be-
adtuk a szükséges dokumentumokat az Alkotmány 
utca teljes szakaszának aszfaltozására, illetve a Dr. 
Bartucz Lajos utca 25-től a Szőlőkalja utcáig és a 
Szőlőkalja utcának a Mindszenti és a Dr. Bartucz La-
jos utca közötti szakaszának aszfalt réteggel történő 
felújítására.
• Tavasszal elkezdjük azon utcák kátyúzását, me-
lyek nem érintettek a fent említett pályázatokban. A 
márciusban újrainduló közfoglakoztatási program 
keretén belül közel 4 millió forintot nyertünk me-
legaszfalt beszerzésre, amit a kátyúzásokra fogunk 
felhasználni. A nem aszfaltozott utak javítására a 
Magyar Közúttól még a tavalyi évben vásárolt mar-
taszfaltot fogjuk felhasználni. 
• A Vidékfejlesztési Program keretén belül beadtuk 
pályázatunkat a derekegyházi elágazás (45-ös főút) 
és a Puskin-kanyar közti aszfaltút kivitelezési tá-
mogatására. Amennyiben a pályázatunkat pozitív 
bírálatban részesítik, ez az út is megvalósulhat az 
idei évben.
• A Magyar Falu Programon belül szeretnénk a Bem 
utcai játszótérre az elhasználódott játékok pótlására 
új eszközöket beszerezni.
• Ugyanezen program keretében a Polgármesteri Hi-
vatal házasságkötő termét szeretnénk teljeskörűen 
felújítani.
• A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtal kö-
zösen pályázunk a központi iskolában található 
könyvtár felújítására (a volt úttörőszoba).
• Közel 2 km járda építését tervezzük a Szegvári Fa-
lufejlesztő Kft. kivitelezésében ebben az évben.
• A Szegvári Falufejlesztő Kft.-nek még szeptember 
végéig a régi könyvtár mellé meg kell építenie egy 
garázst a Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület ré-
szére, ahol végre fedett helye lesz a tűzoltó gépko-
csinak.
• Elindultak az Európai Uniós finanszírozású pályá-
zati lehetőségek, amely a TOP Plusz nevet kapta.  Egy 
konzorciumi megállapodás keretében már az első 
pályázat be is lett nyújtva. Ez tartalmazza a Szeg-
várt-Mindszenttel összekötő, Szegvár belterületén 
meglévő kerékpárút felújítását, és Mindszenten be-
lül a kompig elkészülő kerékpárutat.

Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere
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Költözik az orvosi rendelő
 Tisztelettel értesítjük a kedves érintett Lakosságot, hogy 2022. február 21-től, előreláthatóan 2022 októ-
beréig, az építkezés befejezéséig, a szegvári háziorvosi és védőnői rendelés átköltözik a polgármesteri hivatal 
melletti ifjúsági szálláshelyre, a jelenleg hatályos rendelési idő megtartásával.
Fogászati rendelést Dr. Pálmai Ildikó a derekegyházi rendelőjében végzi előzetes bejelentkezés alapján. Tele-
fonszám: 70/945-9907
 Megértésüket és türelmüket köszönve, tisztelettel:

Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere
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Szerződéskötés az orvosi rendelő 
felújítására 

 2022. február 8-án aláírásra került az orvosi 
rendelő felújításáról szóló vállalkozási szerződés a 
megrendelő Szegvár Nagyközségi Önkormányzat és 
a kivitelező Tokai és Társa Kft. részéről. 
 Szabó Tibor György polgármester a szerződés 
aláírására összehívott sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy a közbeszerzés eredményesen lezárult, és a 
legkedvezőbb ajánlatot a Tokai és Társa Kft. adta. 
A háziorvosok hamarosan az önkormányzat ifjúsági 
szálláshely épületében (Szabadság tér 2.) kialakított 
rendelőkben fogják a háziorvosi feladatokat ideig-
lenesen ellátni. A háziorvosok átköltöztetését köve-
tően a munkaterület átadásra kerül előreláthatólag 
még februárban a vállalkozó részére. 
 A felújítási munkálatok befejezésének szerző-
dés szerinti határideje: 2022. szeptember 30. Tokai 
Roland ügyvezető úr elmondta, hogy készen állnak 
a kivitelezési munkálatokra, és szeretnének minél 
több helyi alvállalkozónak munkát biztosítani a pro-
jekt megvalósítása során. 
 Farkas Sándor országgyűlési képviselő, minisz-
terhelyettes úr kiemelte, hogy a szegváriak nagyon is 
megérdemlik a rendelő felújítását, és örömmel tölti 
el, hogy egy megújult környezet fogja fogadni az el-
látásra érkező betegeket.
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Tisztelt Adózók!
 Előreláthatólag február második felében pos-
tázásra kerülnek az adószámla kivonatok, melyek 
tartalmazzák adónemenként a befizetésnek ese-
dékességét és összegét, illetve esetlegesen az el-
maradást. Késedelmes vagy nem teljesített fizetés 
miatt keletkezett tartozást haladéktalanul rendezni 
szükséges, mert különben pótlék kerül felszámítás-
ra, amely naponta kamatozik. A fizetendő adót lehet 
rendezni személyesen Szegvár Nagyközség Önkor-
mányzatánál a pénztárban, belföldi forint átuta-
lással vagy elektronikus fizetéssel. A gépjárműadó 
megfizetése továbbra is a NAV felé történik. 
 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
alapján az adózónak adókötelezettség keletkezése 
(pl.: ingatlan vásárlás, iparűzési tevékenység meg-
kezdése) illetve változását követően 15 napon be-
lül adatbejelentést (bevallást) kell tennie Szegvár 
Nagyközségi Önkormányzatnál. Amennyiben a be-
vallási kötelezettség nem teljesül határidőben az 
adóhatóság minimum 50.000,- Ft összegű mulasz-
tási birsággal sújtja az adózót!
 Kérünk minden adózót, hogy mind a bevallási 
kötelezettség, mind a fizetési kötelezettség tekin-
tetében fokozottan figyeljenek a határidők betartá-
sára, mert azok elmulasztása esetén az adóhiány és 
járulékai vonatkozásában felszólítás nélkül (!) akár 
inkasszó, letiltás munkabérből, követelés lefoglalá-

sa, jelzálogjog vagy végrehajtási jog bejegyzése va-
lamint akár ingó foglalása is megvalósulhat, mint 
végrehajtási cselekmény az adóhatóság részéről.

dr. Szecskó Tamás, jegyző

Informatikai fejlesztés
 Az Önkormányzat pályázatot adott be 8 db SSD 
meghajtóval bővített számítógép beszerzésére a 
„Számítógép a mindennapi társ 14” című pályázati 
felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, 
így az Önkormányzat mindösszesen 743.400,- Ft 
vételárért 8 db felújított Lenovo ThinkCentre M93p 
MT típusú számítógépet szerzett be, amelyekkel 
a korábbi lestrapált gépeket lehet helyettesíteni a 
munkafolyamatok felgyorsítása érdekében.
A számítógépekhez új billentyűzet és egér is jár, 
Windows 10 Home operációs rendszerrel, i5-ös pro-
cesszorral, 500 GB HDD-vel, 4GB memóriával vala-
mint 240 GB SSD meghajtóval vannak ellátva.
Az év elején először egy Sharp MXM 266 NV típusú 
multifunkciós fénymásológép került beszerzésre egy 
darab plusz gyári tonerrel bruttó 553.339,- forintért, 
amely a korábbi bérelt elavult fénymásológépeket 
helyettesíti, majd az ütött-kopott irodaszékek he-
lyett 10 db BILLUM típusú széket vásárolt az Önkor-
mányzat közel 300 ezer forint értékben. 
A fejlesztések azonban nem állnak le, hamarosan to-
vábbiak várhatók.
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Villámvédelmi kivitelezési 
munkálatok

 Tavaly októberben megkezdődött a Szegvári 
Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 2. szám alatti 
épülete villámvédelmi berendezésének kiépítése.
A kivitelezési munkálatokat Vozár Gábor egyéni vál-
lalkozó végzi mintegy bruttó 3 millió Ft összérték-
ben.
 A Hivatal épülete eddig nem rendelkezett vil-
lámvédelmi berendezéssel annak ellenére, hogy 
a tűzvédelmi szabályok szerint azt már a tetőtér 
kialakítása után ki kellett volna építeni. Az ön-
kormányzat a munkálatok elvégzésével ezt a régi 
„adósságát törleszti”, és az elkészült berendezés to-
vább javítja majd a Hivatal tűzvédelmi biztonságát.

Bursa Hungarica
 Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica felsőok-
tatási ösztöndíj rendszerhez. A szociális rászorult-
ság határa és a támogatás összege is megemelésre 
került ebben az évben. Akár havi 20.000,- Ft összegű 
ösztöndíjban részesülhet az a felsőoktatásban részt 
vevő hallgató, akinél az egy háztartásban élők esetén 
az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 
havi 100 ezer forintot.
 2021. november 5-ig 3 szegvári lakóhellyel 
rendelkező hallgató nyújtott be pályázatot, akik-
nek támogatásáról az Oktatási, Kulturális és Szoci-

ális Bizottság a 112/2021. (XI.22.) számú határoza-
tával hozott döntést.
 Mindhárom hallgató a Szegedi Tudományegye-
temen folytatja tanulmányait programtervező in-
formatikus, védőnő valamint pénzügy és számvitel 
szakon alapképzésen. A bizottság valamennyi pályá-
zatot érvényesnek találta, és az adható legmagasabb 
összegű – havi 20.000,- Ft összegű ösztöndíj támo-
gatásról határozott részükre. A támogatás 10 hónap-
ra vonatkozik, így az Önkormányzat által nyújtott 
támogatás összesen 600.000,- Ft értékű.
Bízom benne, hogy a képviselő-testület ezzel a tá-
mogatással hozzá tud járulni ahhoz, hogy a szoci-
álisan rászorultabb családok gyermekei is tovább 
tudjanak tanulni és a diplomájuk megszerzését kö-
vetően jobban tudjanak boldogulni. Amennyiben lesz 
rá az Önkormányzatnak forrása, akkor jövő évben 
szeretnénk még több szegvári hallgatónak támoga-
tást nyújtani.

Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere

Díszpolgári cím  
és Szegvárért Emlékérem

 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 Díszpolgá-
ri 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, társa-
dalmi, 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 adományoz-
ható kitüntetésekre tegyenek javaslatot - indoklás-
sal ellátva – egy lezárt borítékban 2022. június 11. 
12:00-ig.
A javaslat leadható személyesen a fent jelzett idő-
pontig a Szegvári Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Előre is köszönjük segítő együttműködésüket!

Dr. Szecskó Tamás, jegyző
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Kedves Szegváriak!
 Joguk van tudni, hogy a Kurca-Völgye Egyesü-
let elnökének Gémes Gergőnek (Gémes László fia) 
2022. év legelső munkanapján az első útja egyenesen 
a közjegyzőhöz vezetett, hogy 85,5 millió Ft értékű 
követelést fogalmazzon meg az önkormányzat-
tal szemben. Esetleg, ha valaki nem tudta volna, az 
Egyesület korábbi elnöke nem más volt, mint maga 
Gémes László.   Az egyoldalú jognyilatkozat, egy-
úttal per előtti felszólítás. Kötelességem ezek után 
tájékoztatni Önöket arról, hogy az Egyesület miért 
követel ekkora összeget, illetve hogy miért követeli 
az ifjúsági szálláshely 4/5-öd és a művelődési ház 
közel 1/3-ad tulajdoni illetőségét jóhiszemű ráépí-
tőként, hozzáépítőként. Milyen alapon formál jogot 
ezen épületekre, amikor egyetlen fillér saját forrást 
sem használt fel azok bővítésekor, átalakításakor?

 

Gémes elnök úr Egyesülete 
perrel fenyegeti  

az önkormányzatot

 Az ifjúsági szálláshely a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) pályázatából jött 
létre a régi tűzoltószertárhoz való hozzáépítés-
sel. A pályázat kedvezményezettje a Kurca-Völgye 
Egyesület volt, 53.340.000,- Ft támogatást nyertek 
a szálláshely kialakítására. Az építkezést követően 
a szálláshely berendezésére is pályázott az Egye-
sület, és LEADER-es pályázaton 7.000.000,- Ft-ot 
nyert is. A pályázat fenntartási időszaka alatt (5 év) 
az Egyesület üzemeltethette a szálláshelyet, de az 
üzemeltetésre való jogot Gémes László akkori pol-
gármester a tulajdonos önkormányzat nevében úgy 
adta meg az általa elnökölt Egyesületnek, hogy az 
„ingatlant a Kurca - Völgye Egyesület legalább az 
üzemeltetési kötelezettsége lejártáig jogosult hasz-
nálni”. Tehát legalább 5 évig, de ha nem szólt volna 
senki, akkor tovább is. Ezen időszak alatt a szállás-
hely valamennyi bevétele az egyesülethez folyt be, 
a szálláshely üzemeltetési (rezsi) költségeit pedig 
az önkormányzat viselte. A művelődési ház egy ko-

rábbi pályázati támogatásból, szintén 53 millió Ft-
ból lett kibővítve. Azt a pályázati támogatást szintén 
a Kurca-Völgye Egyesület nyerte el. Az Egyesület 
finanszírozta 100%-os pályázati forrásból mindkét 
önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítását, bőví-
tését.
Az Egyesület közjegyzőhöz fordult és előzetes bi-
zonyítás iránti, ún. nemperes eljárásban szakértők 
bevonását kérte. A közjegyző mindkét épület eseté-
ben külön-külön lefolytatta az eljárást a kérelemnek 
megfelelően, a kirendelt igazságügyi szakértők pe-
dig megállapították, hogy mekkora összegű vagyon-
növekedést eredményezett mindkét beruházás az 
adott ingatlanon, azaz mennyivel nőtt a tulajdonos 
önkormányzat ingatlanjainak értéke. A szakértők 
azt is megállapították, hogy hozzáépítés, ráépítés és 
bővítés jogcímen az ingatlanok értéknövekedése az 
egész értékükhöz képest a szálláshely esetében 4/5-
öd, a művelődési ház esetében pedig 63/200-ad esz-
mei tulajdoni hányadnak felel meg. 

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mit tudott er-
ről az akkori képviselő-testület, mihez járult hoz-
zá, milyen döntéseket támogatott és miért? 
Volt olyan lényeges kérdés, amiről azonban nem kér-
dezték meg a képviselőket, a volt polgármester dön-
tött helyettük. Egy dolog biztos: bármikor is merült 
fel a felújítások vagy az üzemeltetés kapcsán kérdés 
a képviselők részéről a képviselő-testületi ülésen, 
mind a jegyző (2010. október 10.) mind Gémes László 
polgármester (2012. március 27.) kihangsúlyozta és 
leszögezte, hogy a felújításokkal keletkező vagyon-
növekmény a községé lesz, az önkormányzat va-
gyona marad. Az is tény, hogy az Egyesület, mint a 
pályázatok kedvezményezettje és az önkormányzat, 
mint az ingatlanok tulajdonosa között a vagyoná-
tadást (felújítás finanszírozása) és az épületek üze-
meltetését, használatát nem rögzítette semmilyen 
szerződés, semmilyen írásbeli megállapodás. Hogy 
ez szándékosan és előre megfontolt szándékkal 
történt-e egy ördögi terv részeként, arról nincs 
információnk, de tény, hogy ennek köszönhetően 
most jogalap nélküli gazdagodás jogcímen össze-
sen 85,5 millió Ft-ot követel az egyesület az önkor-
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mányzattól vagy a fentiekben említett tulajdonrészt. 
Álláspontunk szerint Gémes elnök úr tévúton jár. 
Ezzel az eljárással az önkormányzatot és ezáltal a 
szegvári embereket szeretné megkárosítani. Nincs 
joguk olyan pályázati forrás kifizetéséhez, amely 
a pályázat keretein belül világos és egyértelmű cé-
lokra felhasználásra került. A pályázat konkrét célja 
az értéknövelő beruházás végrehajtása volt mindkét 
esetben, amit vállalt is az Egyesület. Tudták, hogy 
olyan ingatlant bővítenek a kapott támogatásból, 
amely nem az Egyesület tulajdona. Véleményünk 
szerint az lenne jogalap nélküli gazdagodás, ha most 
ezt a támogatást az Egyesület az önkormányzattól 
megkapná. Amennyiben vagyoni hátrány éri még-
is az önkormányzatot, akkor alapos gyanúja merül 
fel a hűtlen kezelés bűncselekmény elkövetésének. 
Ezúton biztosítok minden kedves szegvári lakost, 
hogy fel fogunk lépni minden lehetséges eszköz-
zel az önkormányzati vagyonra ácsingózók ellen, és 
minden szükséges jogi lépést meg fogunk tenni az 
önkormányzati vagyon megőrzése érdekében, ahogy 
egyébként erre a törvény is kötelez bennünket.
Gémes László az ifjúsági szálláshely ingatlanforgal-
mi szakértő szemléje során kijelentette, hogy „ami 
jár, az jár!”. Hogy a szálláshellyel és a művelődési 
házzal kapcsolatos ügyletek miatt kinek és mi jár, 
azt valószínűleg a bíróság fogja eldönteni.

Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere
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