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Tisztelt Lakosok!

	 Már	 beköszöntött	 a	 hűvösebb,	 csapadéko-
sabb	idő.	Kérek	ezért	minden	lakost,	hogy	gon-
doskodjon	ingatlanán	a	csapadékvíz	 lefolyásá-
ról,	 ingatlana	előtti	 csapadékvíz-elvezető	árok	
tisztításáról.	Ez	az	önkormányzati	rendelet	sze-
rint	 is	 kötelessége	minden	 lakosnak,	 de	 közös	
érdekünk	 is.	 Kérek	minden	 érintettet,	 hogy	 az	
ingatlana	előtt,	a	 járda	és	úttest	között	terjedő	

terülten	a	zöld	sávot	tisztán	tartani	és	gondozni	
szíveskedjen.	Az	elhanyagolt,	túlnőtt	sövényes,	
bokros	terület	nemcsak	a	faluképet	rongálja,	de	
az	 úttesten	 a	 látási	 viszonyokat	 akadályozza,	
amely	rendkívül	balesetveszélyes.

Szabó	Tibor	György	polgármester
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Közterület-használatával 
kapcsolatos szabályozás

Tisztelt Lakosok!

	 Több	 lakossági	 bejelentés	 is	 érkezett,	 me-
lyekben	 a	 lakosok	 a	 nagyközség	 közterületén	
(bel-	és	külterület)	üzemképtelen,	sérült,	elha-
gyott	 jármű,	vagy	üzemképes,	de	hatósági	 jel-
zéssel	 nem	 rendelkező	 járművekről	 tettek	 pa-
naszt.
Ebből	 kifolyólag	 szeretnénk	 a	 Tisztelt	 Lako-
sokat	 tájékozatni	 a	 Szegvár	 Nagyközségi	 Ön-
kormányzat	 Képviselő-testületének	 21/2017.	
(XI.24.)	önkormányzati	rendeletéről,	mely	ösz-
szesíti	a	közterület-használat	engedélyezésével	
kapcsolatos	eljárás	szabályait.	
Jelen	tájékoztató	keretében	röviden	összesítjük	
a	rendelet	fent	megnevezett	problémával	kap-
csolatos	rendelkezéseit:
10. Közterület-használatra vonatkozó tilal-
mak és korlátozások
12. § 
(1) A nagyközség közterületén (bel- és külterü-
let) 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 költ-
ségén elszállítani. 
(3) Ha az üzemben tartó e kötelezettségének nem 
tesz eleget, úgy a közterület-felügyelő köteles fel-
szólítani a jármű 3 napon belüli elszállítására. 
A felszólításnak tartalmaznia kell továbbá azt a fi-
gyelmeztetést, hogy amennyiben az üzemben tartó 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy saját költ-
ségére és veszélyére az önkormányzat intézkedik 
annak elszállításáról. A szállítás, valamint a táro-
lás költségei egyaránt az üzemben tartót terheli.
12. A közterület engedély nélküli használatá-
nak jogkövetkezményei 
16.§ 
(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély 
nélküli használata esetén a használó az engedé-
lyező hatóság határidő kitűzésével megjelölt fel-
hívására köteles a használatot megszüntetni és a 
közterület eredeti állapotát saját költségén – min-
den kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. El-
lenkező esetben a jogtalan használó költségére és 
veszélyére a polgármester a végrehajtást elrendeli. 
(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött eset-
ben, engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt 

feltételektől eltérő módon használja, szabálysértés 
jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nél-
küli, vagy az eltérő használat tartamára az egyéb-
ként fizetendő közterület-használati díj (1. sz. 
melléklet szerinti díjtételek) kétszeresének megfi-
zetésére kötelezhető. 
(3) A közterületet engedély nélkül vagy az enge-
délytől eltérő módon használó - amennyiben a 
használat megfelel az engedélyezés feltételeinek 
- utólagos kérelmére a hatóság a közterület-hasz-
nálatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó 
nem mentesül a (2) bekezdésben említett követ-
kezmények alól.
17. § 
Az e rendeletben foglalt rendelkezések betartását 
a polgármesteri hivatal és a közterület-felügye-
lő ellenőrizheti. A közterület-felügyelő helyszíni 
bírságot szabhat ki, szükség szerint szabálysértési 
eljárást kezdeményezhet.
1. melléklet a 21/2017. (XI.24.) önkormányzati 
rendelethez 
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI	DÍJAK
Gépjárművek,	ezek	vontatmányainak	tárolása		
30.870	Ft	/	db	/	év	

Dr.	Szecskó	Tamás	jegyző

Tilos lesz az égetés 
Szegváron is 2021-től

	 2021.	január	1-től	törlik	el	azt	a	rendelkezést,	
amely	alapján	az	önkormányzatok	rendeletben	
szabályozhatják	az	avar,	illetve	a	kerti	hulladék	
elégetését,	ami	azt	jelenti,	hogy	az	erre	vonat-
kozó	tilalom	országosan	általános	lesz.	
2020.	 december	 31-ig	 az	 égetést	 településün-
kön	keddi	és	szombati	napokon	7-20	óra	közötti	
időben	lehet	végezni.	
Országos	 vagy	 helyi	 tűzgyújtási	 tilalom	 ideje	
alatt	avar	és	kerti	hulladék	égetése	tilos	(égetési	
tilalomról	a	www.katasztrofavedelem.hu	olda-
lon	tájékozódhat)!

Pályázatok

Pusztai-féle szélmalom rekonstrukciója
A	Népi	Építészeti	Program	Teleki	László	Alapít-
vány	által	 kiírt	pályázaton	közel	20 millió fo-
rintot	 nyertünk	 szélmalom	 tetőszerkezetének,	
fordítólapátjának,	szélkerekének	felújítására.	
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A	pályázat	80%	támogatottságú,	20%	önerő.
A	 pályázat	 során	 egy	 molinológus	 szakember	
segít	a	korhű	munkálatok	elvégzésében.	

Magyar Falu Program – Önkormányzati tulaj-
donban lévő út-, hídépítés/felújítás -2020
Önkormányzatunk	 pályázatot	 nyújtott	 be,	 és	
nyert	el	ebben	az	alcímben	közel	7 millió forint 
összegben	 útfelújításra.	 A	 pályázatból	 a	 Bat-
thyány	utca	egy	része,	Kórógy	utca	(Árpád	utca	
és	Széchenyi	utca	kereszteződésétől	a	Batthyá-
ny	 utcáig)	 felújítása	 történik	 meg.	 A	 pályázat	
100%	 támogatottságú,	 2020.09.01-2022.02.28.	
között	valósul	meg.

Magyar Falu Program – Civil közösségi tevé-
kenységek és feltételeinek támogatása
A	pályázat	az	5000	fő	lakosságszám	alatti	tele-
pülések	civil	szervezeteit	támogatja.	
Civil	 szervezet	 használatában,	 helyi	 önkor-
mányzat	tulajdonában	lévő	ingatlan	felújításá-
nak	támogatása	alcímben	pályázatot	nyújtott	be	
a	Szép	Öregkor	Nyugdíjasok	Egyesülete.	A	 régi	
Bölcsőde	épülete	több	civil	egyesületnek	is	ott-
hont	ad,	a	pályázat	során	az	épületben	található	
női	öltöző	vizesblokkjának	 felújítása,	valamint	
8	ablak	és	1	ajtó	cseréje	történik.
A	pályázat	költsége	2,1 millió forint,	mely	100%	
támogatottságú,	 2020.10.20-2021.12.31.	 között	
valósul	meg.

Magyar Falu Program – Tanya-és falugond-
noki busz beszerzése
Az	 5000	 fő	 alatti	 településeken	működő	 falu-
gondnoki	 és/vagy	 tanyagondnoki	 szolgáltatást	
működtető	 települések	 esetében	gépjármű	be-
szerzését	támogatják.
Településünk	 egy	 FORD	 Transit	 9	 személyes	
gépjárműre	pályázott	11,5 millió forint	összeg-
ben,	mely	100%	támogatottságú.	A	pályázatból	
vásárolt	gépjárművel	a	jelenlegi	tanyabuszt	kí-
vánja	lecserélni	az	önkormányzat.	A	pályázatot	
pozitív	elbírálásban	részesítették.
A	 gépjármű	 tartalmazza	 a	 klímaberendezést,	
kerekesszék	rögzítő	rendszerrel,	valamint	kere-
kesszék	felhajtó	rámpával	ellátott.	Tartalmazza	
a	téli	gumi	garnitúrát,	valamint	a	pályázat	fel-
tétele	a	busz	feliratozása.	2020.10.20-2021.12.31.	
között	valósul	meg.

Magyar Falu Program – Iskolaépület felújítása
Az	5000	fő,	és	ez	alatti	állandó	lakosságszámú	
települések	számára	a	meglévő	önkormányzati	

tulajdonban	 lévő	 iskolák	 felújítását	 és	 korsze-
rűsítését,	 illetve	 az	 ezzel	 kapcsolatos	 beren-
dezések,	 eszközök	 beszerzését	 támogatja.	 A	
pályázatot	 a	 Hódmezővásárhelyi	 Tankerületi	
Központ,	 mint	 az	 intézmény	 fenntartója	 ad-
hatta	be.	A	pályázatból	az	iskola	öltözőjének	vi-
zesblokkja	 újul	meg,	 valamint	 a	 tetőszerkezet	
újjáépítése	 történik.	 A	 pályázat	 teljes	 költsége	
közel 9,8 millió forint,	mely	100%-ban	támo-
gatottságú.	
A	pályázat	elbírálása:	2020.11.08.	

Magyar Falu Program – Önkormányzati ke-
rékpárút építése 
Az	5000	fő,	és	ez	alatti	állandó	lakosságszámú	
településeken	lévő	kerékpárút	felújítása,	építé-
se,	ezáltal	a	vidéki	kistelepülések	hátrányainak	
mérséklése,	 az	 életminőség	és	 a	 közszolgálta-
tások	 elérhetőségének	 javítása,	 a	 kerékpáros	
közlekedési	infrastruktúra	fejlesztése.	
A	pályázatból	a	Mindszenti	utcán	lévő	kerékpá-
rút	felújítása	történne	a	Kórógy-ér	és	a	Köztár-
saság	 utca	 közötti	 szakaszon.	 A	 térkőburkolat	
felszedése	után	az	útszakasz	egyenletlensége-
inek	 helyretétele,	 tömörítése	 történne,	 majd	
aszfalt	réteggel	kerül	borításra.	
A	kerékpárút	ezen	szakasza	7,5 millió forintból 
valósul	meg,	mely	100%	támogatottságú.	
A	pályázat	elbírálása:	2020.11.14.

TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infra-
strukturális fejlesztése
A	tervezett	felújítás	keretében	a	magas	tető	épí-
tése	és	a	homlokzati	nyílászárók	cseréje,	vala-
mint	a	homlokzati	és	 födémszerkezet	szigete-
lése,	a	földszinten	egy	új	orvosi	rendelő	és	hozzá	
tartozó	betegváró	és	személyzeti	blokk	kialakí-
tása	a	meglévő	gépkocsi	tároló	helyén,	határoló	
falak	hőszigetelése,	a	belső	ajtók	és	burkolatok	
cseréje,	a	vizesblokkok	komplex	felújítása	aka-
dálymentes	 vizes	 blokk	 kialakításával,	 bejárati	
lépcső	 csúszásmentesítése	 és	 akadálymentes	
rámpa	 létesítése,	 valamint	 a	 belső	 elektromos	
hálózat	korszerűsítése	tervezett.
A	 pályázatot	 a	 Csongrád-Csanád	 Megyei	 Ön-
kormányzattal	 konzorciumi	megállapodás	 ke-
retében	nyújtotta	be	a	Szegvár	Nagyközségi	Ön-
kormányzat.	
A	pályázat	 teljes	 költsége	 közel	 143 millió fo-
rint, mely	100%	intenzitású.	
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Ingatlanok

Tisztelt Lakosok!

	 Akinek	 a	 településen	 van	 bérbeadó,	 eladó	
ingatlana,	 valamint	 szeretné,	 hogy	 a	 telepü-
lés	 honlapján,	 kiadványában	 költségmentesen	
megjelenjen,	kérjük,	hogy	a	polgármesteri	ka-
binetirodába	személyesen	adják	le,	vagy	e-ma-
ilen a kabinet2@szegvar.hu,	 a	 tulajdonos	 az	
ingatlan	címét,	méretét,	valamint	az	egyéb	tud-
nivalókat.		
A honlap címe: www.szegvar.hu/ingatlan

Elindult az e-Szegvár

	 Elindult	 az	 e-Szegvár	 szolgáltatás,	 amely-
nek	 keretén	 belül	 szegvári	 egyéni	 vállalkozók,	
cégek	és	civil	szervezetek	részére	van	bemutat-
kozási	 lehetőség	 Szegvár	 hivatalos	 honlapján.	
A	 szolgáltatást	 igénybe	 vevő	 vállalkozásokat	
ingyenesen	elhelyezzük	az	oldalon	lévő	Google	
Maps	térképen,	megjelentetjük	hirdetését.
Várják	 szegvári	 székhellyel	 vagy	 telephellyel	
bejegyzett	vállalkozások	és	civil	szervezetek	re-
gisztrációját	az	e-Szegvár	oldalon.	
Azon	 vállalkozásoknak	 és	 civil	 szervezeteknek	
is	szeretnének	kedvezni,	akiknek	nincs	weblap-
juk.	Kérésre	egyszerűsített	formában	díjtalanul	
létrehozunk	 egy	 aloldalt	 a	 szegvar.hu	 domain	
alatt.	 Bemutatkozás,	 kapcsolat,	 fotók,	 térkép,	
stb.	helyezhető	el	a	mini	honlapon.
A	 fentebb	 említett	 szolgáltatásokat	 szegvá-
ri	 vállalkozások	 és	 civil	 szervezetek	 vehetik	
igénybe	ingyenesen.	Technikai	részletekkel,	to-
vábbi	információval	kapcsolatban	keresse	Pur-
gel	Zoltánt	a	06	30	3491100	számon,	vagy	a	zol-
tan@purgel.hu	e-mail	címen.


