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Úgy szeretném látni már az 
ígéret földjét, de mindig csak 

a padlást látom tele ígérettel.

Bemenekült az önkormányzat 
a rezsicsökkentés hatálya alá, 

így harmadával kerül többe az 
áram és a gáz. De legalább ha-
zai oligarchának (Opus – Mé-
száros Lőrinc) fizetjük. A koro-
navírus okozta gazdasági válság 
hatásaként kormányzati intézke-
désre nem emelhetjük önköltsé-
gi szintre a közétkeztetési ára-
kat, de vajon mit szólna az 
iskolás gyerek szülője, ha csirke-
farhát, esetleg csirkeszárnyvég 
pörkölt lenne ebédre? Akár egy 
héten háromszor. Az elvett gép-
járműadót nem kapjuk vissza. 
Bekerül az un. gazdaságvédelmi 
alapba, amiből stadionok és kis-
vasutak épülhetnek. Keserédes 
viccek ezek.

Sződligeten a lehetetlent meg-
tesszük, a csodára egy kicsit 

várni kell. A lehetetlenbe tarto-
zik az újonnan bevezetett kö-
zösségi költségvetés. Tízmillió 
forint sorsáról szavazáson dönt-
hetnek az emberek. Első lépés-
ben javaslatok kerültek az asz-
talra, majd ezekből a 
javaslatokból lehet kiválasztani 
azt a nyerőt, amely megvalósul 
2022-ben.

Lesz még zebra a Dunai faso-
ron, falfestmény a Duna par-

ton, fasorrá válik a Dunai fasor, 
elindul a bölcsődei nevelés, ját-

szóteret kap a lakópark és még 
sok minden meglepetést hozhat 
ez az év. A meglepetés a beadott 
pályázatokon múlik. Pályáztunk 
útépítésre, játszótérépítésre, sza-
badtéri piknik mozira, új tetőt 
kaphat a közösségi ház, nyomó-
gombos jelzőlámpát a Dunai fa-
soron telepítendő zebra.

Bíróságon védjük meg Sződli-
get igazát. Ez is pénzbe fog 

kerülni. Pár hete kaptam meg a 
Pest Megyei Kormányhivatal ha-
tározatát, miszerint megvizsgál-
ták a majdan Samsungba vezető 
iparivíz hálózat nyomvonalát és 
a Samsungból Vácra vezető ipa-
ri szennyvízvezeték nyomvona-
lát és úgy gondolják, hogy ezek-
nek jelentős környezeti hatása 
nincs, ezért nem szükséges kör-
nyezeti hatásvizsgálatot lefoly-
tatni. Tehát a Kormányhivatal 
úgy gondolja, hogy a Damjani-
ch, Klapka utcákon át, a Vasúti 
fasor alatt, egy 370 tanulót fog-
lalkoztató iskola és egy játszótér 
között lefektetett ipariszennyvíz 
csatornának nincs környezeti 
hatása.

Mindezt arra alapozzák, hogy 
a Samsung ipari titokra hi-

vatkozva, bemondásos alapon 
úgy nyilatkozott, hogy az ő 
szennyvízében nincs olyan ká-
ros anyag amelyik pl. rákkeltő, 
vagy magzatkárosító. 

Véleményem szerint ez nem 
ulti, itt nincsenek bemondá-

sok. Ez az életünk. Ez a közvet-
len környezetünk.

Rétvári Bence képviselő úrnak 
több hónapja írtam egy segít-

ségkérő levelet, de annyira el-
foglalt a rétessütéssel, hogy a 
képviselő munka háttérbe szo-
rult. Még válaszírás sem futotta 
idejéből.

Nekünk – Sződliget Nagyköz-
ség Önkormányzatának – 

valóban fontosak az emberek. 
Mi tudjuk, hogy ez a munkánk, 
ezért kapjuk a fizetésünket, ezért 
bíróságon védjük meg Sződliget 
igazát.

Tudom nehéz ügy lesz, hiszen 
Mészáros (stróman) Lőrinc 

cége tervezi és kivitelezi a Sam-
sung vízi közmű ellátását, de 
Dávid is legyőzte Góliátot. Mi is 
le fogjuk győzni a jelentős kor-
mányhátszéllel és oligarchaér-
dekeltséggel megtámogatott 
Samsungot.

Nem akarjuk megállítani a be-
ruházást, de félünk. Azt 

akarjuk, hogy a Samsung ugyan-
úgy tartsa be a hatályos jogsza-
bályokat, ahogy a sarki gyro-
szossal is betartatják.

Biztonságos életet akarunk, 
biztonságban tudni a szeret-

teinket. Ebben kérem az Önök 
támogatását.

Juhász Béla 
polgármester

Elfogadta a Képviselő-testület Sződliget az év 
legfontosabb előterjesztését, az éves költségvetést. Néha már röstelkedve írom le 
– tizenkét éve újra, meg újra – hogy szigorúan takarékos költségvetés lesz 
az idei (is). 

Tisztelt Sződligeti 
Polgárok!
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településünk – a Képviselő-testület teljes egyetértésével – 
csatlakozott a Víz Koalícióhoz, amely az ország minden 
lakosa által használt szolgáltatás (ivóvíz- és szennyvíz 
szolgáltatás) vészesen romló minőségére szeretné felhívni a 
figyelmet. A Századvég Gazdaságkutató Zrt. már 2018-ban 
is jelezte „A hazai víziközmű-szolgáltatás aktuális helyzete” 
c. tanulmányában, hogy az ivóvízellátó rendszerek közel 
56%-a túlnyomóan kockázatos, míg 30%-a kockázatosnak 
minősül.

A szolgáltatókra nehezedő terhek: KÖZMŰADÓ, az 
ÁRAK BEFAGYASZTÁSA, MAGAS ÁFA-TARTALOM, 
SZAKEMBERHIÁNY (alacsony keresetek okán nem vonzó 
életpálya) miatt egyre nagyobb erőfeszítésekkel tudják 
ellátni feladatukat.
Ezekre a problémákra hívja fel a figyelmet a Víz Koalíció és 
tesz javaslatot a kormánynak megoldásokra.

Az önkormányzat hasznosításra hirdette meg, az évek 
óta kihasználatlanul álló, bekerített. salakos sportpályát a 
1220/10 hrsz-ú ingatlanon. Bízunk abban, hogy a legjobb 
feltételekkel tudjuk bérbe adni, és a nyertes pályázó is 
örömét leli benne.

Településünk ismét pályázott, ez alkalommal az Akácos 
út felújítására. A tervezett beruházás összköltsége bruttó 

28.322.016- Ft, a támogatás összege 85%-os, de maximálisan 
20.000.000 Ft. A fennmaradó bruttó 8.322.016- Ft önrészt 
önkormányzatunk saját forrásból biztosítja. Bízunk abban, 
hogy fenti összeget megnyerjük és végre az Akácos út is 
megújulhat.

Döntés született arról, hogy Sződliget Nagyközség 
Önkormányzata bíróságon kívánja megtámadni a Pest 
Megyei Kormányhivatal Samsung SDI Magyarország Zrt. 
ügyében hozott határozatát. (A vezércikkből részletesen 
tájékozódhatnak az üggyel kapcsolatban.)

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2022. február 
18. napján tartott Képviselő-testületi ülésén elfogadta az 
önkormányzat 2022. évi költségvetését. Tekintettel arra, 
hogy a pandémiára hivatkozva a Kormány elvonta a teljes 
gépjárműadót, valamint az iparűzési adó 50%-át, sajnos a 
településen a tervezett fejlesztések háttérbe szorulnak. 

Beszámoltak a 2021. évről a háziorvosok, házi gyermekorvos, 
fogorvos és védőnői szolgálat.
Beszámolójukban főként a pandémiára tértek ki, ami 
számukra is új helyzetet, új kihívást jelentett. Beszámolnak 
arról, hogy a megváltozott betegellátási mód, valamint a 
védőoltások beadása miatt nőtt a praxisok leterheltsége. 

2022. év első 
Képviselő-testületi ülésén

A DTkH-nál 2021. április 1-jétől bevezetésre került az az 
intézkedés, hogy minden, a hulladékszállításért díjat fizető 
ingatlanhasználó számára gyűjtési alkalmanként 2 db, zöld színű 
– zöldhulladék gyűjtésére használható – zsákot biztosítanak 
díjmentesen.

A cserezsákok eltulajdonítása és a visszaélések elkerülése 
érdekében 2021. október 1. napjától a korábbi tájékoztatások 
szerint, szállítási alkalmanként, ingatlanonként kizárólag 2 db 
ingyenes zöld színű DTkH emblémás zsák, valamint további 
„korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH 
emblémás lebomló zsák kerül elszállításra.

Most ismét változtat a szolgáltató!

Április 1-től – amikortól indul a zöldhulladék szezon - nem 
hagyják ott a kertkapu a zöldzsákokat! Úgy döntöttek, 
hogy egyszerre osszák ki az egész szezonra járó zöldzsák 
mennyiséget.

KIOSZTÁS IDEJE: 
2022 MÁRCIUS 18 (PÉNTEK) 12:00 – 17:00
2022 MÁRCIUS 19 (SZOMBAT) 8:00 -12:00
KIOSZTÁS HELYE: KÖZÖSSÉGI HÁZ (Szent István u. 34-36)

A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, valamint 
a szemétdíj fizetését bizonyító csekk, vagy számlakivonat. 
Pótosztási napok nem lesznek.

További zsákokat a szerződéses partnernél (Kínai bolt Szent 
István u.) lehet vásárolni.

Mit tehetünk a zöldzsákokba?
Konyhai zöldhulladékok:
• gyümölcshéj
• zöldséghéj
• tojáshéj
• kávézacc
• elhasznált teafilter

Begyűjtés módja: a gyűjtési napokon reggel 6:00 óráig 
szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé a forgalmat nem 
akadályozó, jól látható helyre, mert a hulladékgyűjtő gépjármű 
elhaladása után a kihelyezett zöldhulladékot nem áll módunkban 
elszállítani!

Most ismét változtat 
a szolgáltató!

Kerti zöldhulladékok
• elnyílt virágok
• falevél
• fűnyesedék
• gallyak
• lehullott gyümölcs
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Változás a szemétszállításban

1.) Megszűnik a házhoz menő zöldzsák-terjesztés. 
Március 19-én a Közösségi Házban (Szent István 
u.23) 8.00 – 12.00 óra között, minden megjelenő 
ingatlantulajdonosnak a DTKH munkatársai kiosztják 
az egy évre járó (32 db) zöldhulladékgyűjtő zsákot. 
Fontos, hogy hozzák magukkal a szemétdíjbefizetésről 
szóló bizonylatot (csekk, átutalásról szóló bizonylat). 
Pótnapok, pótosztás nem lesz.

2.) További zöldzsákokat csak vásárolni tudnak a 
Szent István utcában található kínai boltban (DTKH 
szerződéses partnere).

3.) Ugyancsak megszűnik a házhoz menő 
szelektívzsák terjesztése. A szolgáltató közlése 
szerint az ingatlanoktól áttetsző zsákokban továbbra 
is elszállítják majd a szelektíven gyűjtött szemetet. 
Áttetszőségre azért van szükség, hogy a kukások 
lássák azt, hogy kommunális hulladék nem került a 
szelektíven gyűjtött hulladékok közé. A zsák színe 
tetszés szerinti lehet, de az áttetszőséget biztosítani 
kell.

4.) Akik továbbra is ragaszkodnak a megszokott 
zsákhoz, azok a szerződéses partnernél (Szent 
István utcai kínai bolt) vásárolhatnak ilyen zsákot.

5.) Hulladékudvart nyitott a DTKH Vácon, 
a Deákvári fasor 2.szám alatt. A hulladékudvar 
szolgáltatását a DTKH szolgáltatási területén élők 
is igénybe vehetik, így Sződliget lakói is oda vihetik 
elektronikai, építési és egyéb „szemetüket”, de csak 
meghatározott mennyiségben.

Mit lehet leadni a hulladékgyűjtő udvarokban?

Nagyobb mennyiségű szelektív hulladék
• papír, kartoncsomagolás,
• műanyag csomagolás (PET, egyéb flakonok, 
zacskók),
• fém csomagolási hulladék
Csomagolási üveghulladék
Kivéve a táblásított üveget, szélvédőt!
Gumiabroncs
Leadható mennyiség: 1 garnitúra (4 db)
Lomhulladék
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód, stb.), 

egyéb fából készült tárgyak,
• szőnyeg, padlószőnyeg,
• matrac, ágynemű,
• textil, ruhanemű,
• műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag 
medencék, műanyag játékok
Leadható mennyiség: max. 1 m3
Inert (bontási) hulladék
Csak térítés ellenében rakható le: 10.688 Ft / m3.
Leadható mennyiség: max. 1 m3 (kb. 1200 kg)
Zöldhulladék
• parkok, kertek hulladéka: falevél, elpusztult 
növények maradványa, gyomok, fűkaszálék, 
nyesedékek
• gallyak, ágak összekötegelve, 1 m-nél nem hosszabb, 
6 cm-nél nem vastagabb
• konyhai előkészítés hulladékai: zöldség- és 
gyümölcshéj, levél
Leadható mennyiség: max. 1 m3
Elektronikai hulladék
• háztartási gépek (fajtánként max. 1 db): mikró, 
konyhai robotgép, hajszárító, hűtő, mosógép, 
mosogatógép
• távközlési eszközök: telefon, mobiltelefon
• szórakoztató elektronikai cikkek: laptop, számítógép-
alkatrész, tévé, rádió, tablet, barkácsgépek
Azon elektronikai és elektromos berendezések, 
amelyek szétszerelésre kerültek, és elektromos 
vagy elektronikai alkatrészeiket eltávolították (üres 
készülékház), már nem minősülnek elektronikai vagy 
elektromos hulladéknak, ezért a gyűjtőponton történő 
átvételét megtagadják!

Nyitvatartás: Hétfőn-szerdán-pénteken 8.00 - 12.00 
óráig, kedden és csütörtökön 14.00 – 18.00 óráig, 
szombaton 10.00 – 14.00 óra között. 

Minden egyéb kérdéssel keressék a DTKH 
Ügyfélszolgálatát.

Ügyfélszolgálatok elérhetősége: 
Vác Zrínyi utca 9.

Telefon: 06 28 561 200
Elektronikus levelezési címe: 

ugyintezes@dtkh.hu

2020-ban a kormányzat államosította a szemétszállítást. Ettől az időponttól 
kezdve az önkormányzatoknak semmilyen ráhatása nincs a hulladékgyűjtésre. 
Április 1-től újabb változtatások lesznek, erről tájékoztatta 
az önkormányzatot a DTKH.

www.szodliget.hu 5
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Tájékoztató a váci hulladékudvar
megnyitásáról. 

A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven 
gyűjtött hulladékok átvételét, munkatársaink abban az esetben 
tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék 
megfelelően szétválogatásra került.

FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos 
számára térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. 
szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó 
lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját (vevőazonosító 

A DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára 2022. február 1. napjától 
a váci hulladékudvar az alábbi nyitva-tartással üzemel:

igazolására) és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási 
megbízás).

Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének 
kötelező adminisztrációjához szükséges, annak hiányában a 
hulladékot nem áll módunkban átvenni!

A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján kerülnek 
átvételre a hulladéktípusok, melyek betartását kiemelten kérjük.

DTkH Nonprofit Kft.

Hulladékudvar

Vác (Deákvári fasor 2.)

431/1 hrsz.

800 - 1200

1400 - 1800

800 - 1200

1400 - 1800

800 - 1200

1000 - 1400

hétfő:
kedd:

szerda:
csütörtök:

péntek:
szombat:

Nyitva-tartás

egyéb csomagolási hulladék 
(műanyag,papír,fém,

tetra-pak,karton)
15 01 06

szennyeződés mentes papír csomagolási hulladék, háztartási 
felhasználásból keletkező szennyeződés mentes újságpapír, 
papírhulladék, kartondoboz, szennyeződés mentes műanyag 
csomagolási hulladék (pl.: műanyag fólia, PET palack), 
szennyeződés mentes italos karton doboz (pl.: tejes doboz, 
gyümölcsleves doboz) szennyeződés mentes csomagolási fém 
hulladék (pl.: sörös doboz, konzerves dobozok)

nincs mennyiségi korlát

Zöldhulladék 20 02 01
parkok, kertek hulladéka: falevél, elpusztult növények 
maradványa gyomok, fűkaszálék, nyesedékek, gallyak, ágak, 
konyhai előkészítés hulladékai

leadható mennyiség 
max. 1m³ /év/ingatlan

Inert hulladék 17 09 04
lakóépület karbantartásából származó szennyeződés mentes 
beton, égetett agyag tégla, cserép, kerámia hulladék és ezek 
keveréke, mely egyéb hulladékkal nem szennyezett

leadható mennyiség 
max. 1m³ /év/ingatlan

Lomhulladék 20 03 07
háztartásokból származó veszélyes hulladékot nem tartalmazó 
hulladékká váló háztartási eszközök, berendezések, tárgyak (pl.: 
bútorfélék, textilruhafélék)

leadható mennyiség 
max. 1m³ /év/ingatlan

kis és nagy elektronikai 
hulladék 20 01 36

ép, összeszerelt (pl.: híradástechnikai berendezések, háztartási 
kisgépek, számítógépek, mobiltelefonok,televíziók, hűtő, mosó, 
mosogató, szárító gép

max 200 kg/év/ingatlan

személyautó gumiabroncs 16 01 03 _______________ max 4 db/év/ingatlan

üveg csomagolási hulladék 15 01 07 kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék (pl.: italos üveg, 
befőttes üveg nincs mennyiségi korlát
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Élelmiszerosztás

Négy új tanteremmel 
gazdagodott a sződligeti iskola

Sződliget jó módú település, de nálunk is élnek olyan emberek,
akik segítségre szorulnak. Az Önkormányzat és az Élelmiszerbank 
közötti szerződés alapján 2021-ben az Élelmiszerbank összesen 
2736 kg élelmiszert adott át a településnek, összesen 5.550.356 
Ft értékben.

A Gondozási Központban dolgozó munkatársaim a múlt évben 
összesen öt alkalommal osztották szét ezeket az adományokat a 
rászorulók között.

Az elszabadult infláció, a nyugdíjak és a gondozási díjak 
elértéktelenédes miatt ebben az évben is szükség van a segítségre.

Idén sem tétlenkedünk. Az első élelmiszerosztás februárban 
megtörtént, a második pedig március elején. 
462 kg élelmiszert osztottunk szét. Volt benne konzerv, rizs, de 
még paradicsom rizottó is.

Megkerestem az akkori igazgatót, Gáspár Ágnest és 
megkérdeztem, hogy melyikre adjunk be pályázatot. 
Az igazgató asszony összehívta a tantestületet. 
Átbeszélték a lehetőségeket és azt a javaslatot tették, 
hogy a tantermek bővítésére van a legnagyobb 
szükség, mert a nagy osztálylétszámok miatt szűkösek 
a termek. Akkor még 290 tanulója volt az iskolának, 
ma 350 tanuló jár ide. A számok azt mutatják, hogy 
jól gondolkodtak a pedagógusok.

2017 tavaszán jelent meg egy pályázat, aminek 
3 komponense volt: 

1.)  iskolabővítés tanteremmel
2.)  tornaterem bővítése
3.)  tanuszoda építése

2017 decemberében jelent meg a Közlönyben a 
kormányrendelet, miszerint támogatást kapott a 
sződligeti pályázat. Első körben 170 millió forintról 
szólt a támogatás. Az infláció miatt elszálltak az 
építőipari árak. Ennyi pénzből nem volt, aki 
megépítette. Több pénzt kellett szerezni és ebben 
elévülhetetlen érdeme volt Verebélyi Ákos tankerületi 
igazgató úrnak. Így már idén tavasszal elindulhatott 
az építkezés.
2020 december 12-én – mindannyiunk örömére – 
elkészült a négy új tanterem, a lépcsőház új 
mellékhelyiséggel és mert Európához tartozunk, így 
természetesen a mozgásukban korlátozott tanulókra 
is gondoltunk.
És hogy ez mennyibe is került? Pontosan 214.574.003 
forint volt az ára. A sződligeti diákok már 2021 
szeptemberében itt kezdték az új tanévet.

Juhász Béla 
polgármester

Bízom benne, hogy a továbbiakban is folyamatosan tudunk 
segíteni a rászoruló embertársainkon.

forrás: Dunakanyar régió
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SZŐDLIGET 

KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) ÉS ZÖLDHULLADÉK 
2022.   ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 

 

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási (szelektív), 
és a zöldhulladék gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

A kommunális hulladékszállítás PÉNTEKI napokon történik!  

 

 
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
kibocsátott lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként 
maximum 1 m3 mennyiségben), a zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon. 
 
A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez 
személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke, 180 Ft/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra. 
 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2022. 

Január Február Március Április Május Június 

14, 28. 11, 25. 11, 25. 8, 22. 6, 20. 3, 17. 

Július Augusztus Szeptember Október November December 

1, 15, 29. 12, 26. 9, 23. 7, 21. 4, 18. 2, 16, 30. 

 
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhető bármely átlátszó zsákban.  
 
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét! 

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!  

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés 
cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap 

Sződliget, Szent István utca 
10. – Zy Yi Star Kft. Kínai 

üzlet 
- - - - 

DTkH Nonprofit Kft. 
2600, Vác, Zrínyi u 9 

H: 7.00 - 19.00 
Sz: 12.00-16.00 
P: 8.00-12.00 

28/561-200 ugyintezes@dtkh.hu www.dtkh.hu 

 
Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől 
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől! 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2022. 

Április Május Június Július 

1, 15, 29. 13, 27. 10, 24. 8, 22. 

Augusztus Szeptember Október November 

5, 19. 2, 16, 30. 14, 28. 11, 25. 
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OEP által nem támogatott, nem kötelező háziorvosi 
vizsgálatok/kezelések térítési díjai 

Szob – Vác – Dunakeszi kistérség háziorvosainak egyezményes díjazása 

Egyéb, a kötelező egészségbiztosítás ellátási keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások, 
melyek térítési díját az egészségügyi szolgáltató saját hatáskörében állapítja meg (366/2010. (XII. 30.) 

Korm. rendelet alapján)
„Egyszerű” alkalmassági vizsgálatok

Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból kiemelt munkakörben történő 
munkavállaláshoz 3.500 33/1998 NM Rend.

Könnyű-/nehézgépkezelői alkalmassági vizsgálat 3.500

Örökbe fogadó szülők egészségi alkalmassági vizsgálata 5.000 149/1997 Korm 
Rend.

Gyámnak való alkalmasság megállapítására 5.000
149/1997 Korm 

Rend.

Szakvélemények, szakvizsgálattal 149/1997 Korm 
Rend.

Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, valamint jogászi megkeresésre adott 
szakvélemény, a részletességtől függően minimum 7.200

Külföldön munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény magyar nyelven /
angolul 7.200 / 13.000

Külföldi tanuláshoz magyar nyelven / angolul 7.200 / 13.000
Egyenruhások beiskolázásához + felmérő terheléshez 7.200
Minden egyéb, vizsgálatot igénylő véleményezés 7.200

Igazolások

Tanfolyami részvételhez, külföldi ösztöndíjhoz, beiskolázáshoz 7.500
Foglalkozás-egészségügy kérésére, a korábbi, ill. gondozott betegségekről 5.000
Egyszerű igazolás – jogszabályi kötelezettség, háttér nélkül 5.000
Más országban rendszeresített idegen nyelvű igazolás kitöltése oltottságról, gyógyszerszedésről, 
egészségi állapotról 5.000

Beavatkozások, nem a háziorvos kezdeményezésére

A páciens kezdeményezésére, vagy más - nem közfinanszírozott - szolgáltató kérésére történő 
vizsgálat, beavatkozás végzése a rendelőben (alkalmanként). Illetve ezek végzése érvényes 
társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező páciensnek, a sürgősségi ellátáson kívül

6.000

Más eü. szolgáltató által elrendelt injekció beadása, elrendelt vizsgálat a rendelőben, ha nem a
háziorvos által kezdeményezett a szakvizsgálat 3.000

24 órás vérnyomás monitorozás 10.000

24 órás EKG monitorozás / leletezve 10.000

Egyéb szolgáltatások: (lakáson + kiszállási díj)

Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, leletmásolás 300/oldal

Nem kötelező védőoltások beadása a rendelőben (kormányrendelet szerinti kivételekkel) 2.000
284/1997 Korm 

rendelet

Vérvétel a rendelőben 3.000
Infúzió beadása a rendelőben (alkalmanként, kivétel sürgősség) 7.500
Lakáson, a beteg kezdeményezésére - nem sürgős, nem fekvőbeteg - történő „kényelmi” látogatás, 
illetve érvényes társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező páciens látogatása, megkezdett 
15 percenként

3.500

Kiszállási díj, kilométerenként 200

Egészségügyi szolgáltatásra a tb. keretében nem jogosult személyek (és Magyarországon 
érvényes egészségbiztosítással nem rendelkező külföldi állampolgárok) által fizetendő díjtételek MOK ajánlás

Vizsgálat a rendelőben 6.000
Lakáson történő vizsgálat esetén kiszállási díj (a vizsgálati díjon felül) 3.500
Gyógyszerírás /recept 1.000
Eszközös beavatkozás (EKG, vérvétel, injekció beadása) 4.500
Orvosi, életvezetési és egyéb tanácsadás, betanítás, stb. 1.000

 

Érvényes:  2022.03.01-től 

A Magyar Orvosi Kamarai ajánlása: www.mok.hu 
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Érvényes:  2022.03.01-től 

A Magyar Orvosi Kamarai ajánlása: www.mok.hu 
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KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS
Mindenki szeretne egy számára kelleme-
sebb, élhetőbb, egészségesebb, jobban 
használható környezetet kialakítani. Ez 
jelentheti szűkebb és tágabb lakókörnye-
zetünket, vagy akár egész Sződligetet. Bi-
zonyára Önnel is előfordult már, hogy 
azon fantáziált, hogyan alakítaná át az 
utcát, amiben él, mire használná kihasz-
nálatlan területeket, hogyan tenné min-
denki számára jobbá a település egy-egy 
pontját.
A közösségi költségvetés pont ilyen fej-
lesztésekre, változtatásokra ad lehetősé-
get.
Sződliget Képviselő-testülete elkötelezett 
a nyitott döntéshozatal és a lakosság mi-
nél nagyobb fokú bevonása, aktiválása 
mellett. Ez azt jelenti, hogy a településve-
zetés a fontos kérdésekben nem akar az 
emberek megkérdezése, véleményeik, 
céljaik, elvárásaik megismerése nélkül 
dönteni. Ezért indítottuk el 2022-ben a 
közösségi költségvetést. 
Az alábbi érvényes javaslatok érkeztek be 
a felhívásra:

1. Sződliget kezdjen elmozdulni a 
biológiai szúnyoggyérítés irányába a 
rendszeres élőhelytérképezés megszerve-
zésével, valamint a lakosság tájékoztatá-
sával és aktív bevonásával a védekezés-
be.

2. Sződliget vegye bérbe a DMRV 
Zrt.-től a Vác közigazgatási területéhez 
tartozó kavicsos Duna partot és kerüljön 
kialakításra egy igényes plázs. Leginkább 
a Római-parti plázs kialakítását tartom kö-
vetendőnek: https://3.kerulet.ittlakunk.hu/
holmi/sport-szabadido/romai-parti-plazs

3. Napokban jelent meg „Mesélj ne-
kem Sződligetről” kiadvány. A szerzők 
elmondása szerint gazdag tárgyi gyűjte-
mény áll rendelkezésükre. Javaslom, 
hogy a kihasználatlanul álló Bagolyvár-
ban létesüljön egy ezeket bemutató állan-
dó helytörténeti kiállítás. 

4. Létesüljön kerékpár ügyességi pá-
lya a Duna parton és KRESZ park a Ba-
rackosi közparkban. Referenciaként a fóti 
bringaparkot (https://www.facebook.
com/fotbringapark), illetve a Fótfürdő ka-
landparkot   (https://mapsus.net/HU/fotfr-

di-kalandpark-130897)  tudom ajánlani.
5. „Tégy egy könyvet, végy egy 

könyvet” szabadtéri könyvszekrény tele-
pítése. Elképzelhető akár egy leselejtezett 
telefonfülke felhasználásával is.

6. Alakítsunk ki egy bográcsozó he-
lyet a Duna parton. Javaslom, hogy le-
gyen ott egy kiépített alapon kő tűzrakó, 
fix asztalokkal és padokkal.

7. Úgy gondolom, hogy 70 db hul-
ladékgyűjtő megoldaná az eldobált sze-
mét és kutyagumi problémáját. Amennyi-
ben az ürítésre nincs önkormányzati 
kapacitás, a kukák környezetében lakók 
közösségi ürítése megoldást jelentene.

+1. A Képviselő-testület kapott egy 
javaslatot a Civilek Sződligetért Egyesület-
től is, a Közöségi ház bővítésére. A pályá-
zati kiírás egyértelműen fogalmazott, mi-
szerint „A közösségi költségvetés egyik 
célja, hogy a lakók között párbeszéd in-
duljon el arról, hogy miként, milyen 
irányba érdemes Sződligetet fejleszteni, 
mitől lesz még jobb Sződligeten élni. Ter-
mészetesen ilyeneket a helyi közösségek, 
civil szervezetek is kezdeményezhetnek; 
az ötletet azonban végül egy magánsze-
mélynek kell beadnia.” Mindezek miatt 
legnagyobb sajnálatunkra, de nem tudjuk 
szavazásra bocsájtani ezt a kérdést. Mind-
amellett szeretném megjegyezni, hogy a 
Képviselő-testület látja a Közösségi ház 
bővítésének a fontosságát és támogatott-
ságát, ezért lehetősége szerint mindent el 
fog követni, hogy a közeljövőben megva-
lósuljon ez a beruházás.

A polgármesteri hivatal munkatársai és a 
képviselő-testület megvizsgálta a beadott 
kérdéseket és egyeztetve az ötletgazdák-
kal kisebb változtatások és szerkesztés 
után szavazásra bocsájtja a kérdéssort. A 
legtöbb szavazatot kapott javaslat kerül – 
lehetőségeink szerint – megvalósításra. A 
szavazat leadási határideje 2022.04.29. 
A szavazatot leadhatják online – az ön-
kormányzati honalapon keresztül – vagy 
az újságban megjelent szavazólapot ki-
vágva a polgármesteri hivatal bejáratánál 
található gyűjtőládába bedobva. 
Mielőtt szavazna, kérjük, hogy olvassa el 
a kérdésekhez adott kiegészítő információt 

azért, hogy kellő megfontoltsággal ad-
hassa le a voksát. 

- Sződliget kezdjen elmozdulni a 
biológiai szúnyoggyérítés irányába 
a rendszeres élőhelytérképezés 
megszervezésével, valamint a la-
kosság tájékoztatásával és aktív be-
vonásával a védekezésbe.
 

A jelenlegi kémiai gyérítés idegmérget tar-
talmaz, amely veszélyes a méhekre, ha-
lakra s az emlősökre is. Az így elpusztított 
rovarok mindössze 1% a csípőszúnyog! 
Csak a kifejlett szúnyogra hat, a lárvákat 
nem pusztítja el, így azok másnap már ki-
kelhetnek és csíphetnek. A biológiai gyé-
rítés csak a csípőszúnyog lárvájára hat 
(szelektív). Nem károsítja a környezet. 
Nyugat-Európában már csak ezt engedé-
lyezik. Az átállást csak fokozatosan lehet 
megvalósítani. A becsült költségvonzata 5 
millió forint.

- Sződliget vegye bérbe a DMRV 
Zrt.-től a Vác közigazgatási területé-
hez tartozó kavicsos Duna partot és 
kerüljön kialakításra egy igényes 
plázs. Leginkább a római-parti plázs 
kialakítását tartom követendőnek.

Megvalósításához vízjogi létesítési enge-
dély szükséges. A terület nem önkor-
mányzati tulajdon, hanem a Magyar Ál-
lam tulajdona, kezelője a DMRV Zrt, 
ráadásként váci közigazgatási terület. 
Megvalósítására akkor nyílik lehetőség, 
ha területbérletet megpályáztatja a DMRV 
Zrt. Becsült megvalósítási költsége kivite-
lezéstől függően 12-15 millió forint.

- Napokban jelent meg „Mesélj ne-
kem Sződligetről” kiadvány. A szer-
zők elmondása szerint gazdag tár-
gyi gyűjtemény áll rendelkezésükre. 
Javaslom, hogy a kihasználatlanul 
álló Bagolyvárban létesüljön a gyűj-
teményt bemutató állandó helytör-
téneti kiállítás. Átmeneti megoldás-
ként online múzeum létrehozása.

A Bagolyvár műszaki állapota gyenge. Az 
önkormányzat évek óta vár egy olyan pá-
lyázati kiírást, amiből megindulhatna a 
felújítás. Ráadásként azért, hogy az isko-
lás osztályok esős időben ne a szabadban 
várakozzanak ebédre, kibővítettük az elő-
teret, így a Bagolyvár bejárata is a konyhai 
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Szavazólap

 Sződliget kezdjen elmozdulni a biológiai szúnyoggyé-
rítés irányába a rendszeres élőhelytérképezés megszervezésé-
vel, valamint a lakosság tájékoztatásával és aktív bevonásával a 
védekezésbe.

  Sződliget vegye bérbe a DMRV Zrt.-től a Vác közigaz-
gatási területéhez tartozó kavicsos Duna partot és kerüljön kiala-
kításra egy igényes plázs. Leginkább a Római-parti plázs kilala-
kítását tartom követendőnek: https://3.kerulet.ittlakunk.hu/
holmi/sport-szabadido/romai-parti-plazs

  Napokban jelent meg „Mesélj nekem Sződligetről” ki-
advány. A szerzők elmondása szerint gazdag tárgyi gyűjtemény 
áll rendelkezésükre. Javaslom, hogy a kihasználatlanul álló Ba-
golyvárban létesüljön egy ezeket bemutató állandó helytörténeti 
kiállítás. 

  Létesüljön kerékpár ügyességi pálya a Duna parton és 
KRESZ park a Barackosi közparkban. Referenciaként a fóti 

Mi, Sződligetiek EGYÜTT DÖNTÜNK!
Mondja el véleményét, hogy milyen fejlesztés valósuljon meg a közösségi költségvetés tízmilliós keretéből! További szavazólapot 
a Polgármesteri Hivatalban igényelhet

zárt részbe került. A végleges megoldás-
ként javasoljuk egy online múzeum meg-
nyitását az interneten. Ennek költség-
vonzata elenyésző (összeg?)

- Létesüljön kerékpár ügyességi pá-
lya a Duna parton és KRESZ park a 
Barackosi közparkban. Referencia-
ként a fóti bringaparkot (https://
www.facebook.com/fotbringapark), 
illetve a Fótfürdő kalandparkot   (htt-
ps://mapsus.net/HU/fotfrdi-kaland-
park-130897)  tudom ajánlani.

Becsült megvalósítási költsége: aszfalto-
zott pumpapálya (ügyességi biciklis pá-
lya) esetén 30 millió forint, föld pumpapá-
lya esetén 4 millió forint. A föld 
pumpapálya csak kerékpárral használha-
tó és havonta egy alkalommal karbantar-

tást igényel. Kerékpáros KRESZ park meg-
valósításának becsült költsége 9 millió forint.

- „Tégy egy könyvet, végy egy köny-
vet” szabadtéri könyvszekrény tele-
pítése. Elképzelhető akár egy lese-
lejtezett telefonfülke 
felhasználásával is.

Becsült megvalósítás költsége: 800.000Ft.-

- Alakítsunk ki egy bográcsozó he-
lyet a Duna parton. Javaslom, hogy 
legyen ott egy kiépített alapon kő 
tűzrakó, fix asztalokkal és padokkal.

Az eredeti javaslatban szerepelt a falu ke-
mencéjének Duna parti felépítés, de ezt a 
műszaki problémák miatt elvetették a 
szakemberek. Egyrészt egy kemence fel-
fűtése meghaladja az 5 órát. Ezt követően 

A képek csak illusztrációk!

lehet csak használni. Egy igényesen kiala-
kított fedett tűzrakóhely kialakítási becsült 
költsége 3-4 millió forint.

- Úgy gondolom, hogy 70 db hulla-
dékgyűjtő megoldaná az eldobált 
szemét és kutyagumi problémáját. 
Amennyiben az ürítésre nincs ön-
kormányzati kapacitás, a kukák kör-
nyezetében lakók közösségi ürítése 
megoldást jelentene.

Az üzemeltetés becsült költsége évi 1,5-2 
millió forint. Telepítési költség 50.000Ft/
db. Fontos tudni, hogy az önkormányzat 
jelöli ki a telepítés helyét és az ingatlantu-
lajdonok kötelesek ezt tűrni. Az esetleges 
kellemetlenséget megelőzve, várjuk azon 
ingatlantulajdonos jelentkezését, akik 
szeretnének a házuk elé egy szemétgyűjtőt.

bringaparkot (https://www.facebook.com/fotbringapark), illetve 
a Fótfürdő kalandparkot   (https://mapsus.net/HU/fotfrdi-kaland-
park-130897)  tudom ajánlani.

  „Tégy egy könyvet, végy egy könyvet” szabadtéri 
könyvszekrény telepítése. Elképzelhető akár egy leselejtezett te-
lefonfülke felhasználásával is.

  Alakítsunk ki egy bográcsozó helyet a Duna parton. Ja-
vaslom, hogy legyen ott egy kiépített alapon kő tűzrakó, fix asz-
talokkal és padokkal. Sződliget kezdjen elmozdulni a biológiai 
szúnyoggyérítés irányába a rendszeres élőhelytérképezés meg-
szervezésével, valamint a lakosság tájékoztatásával és aktív be-
vonásával a védekezésbe.

             Úgy gondolom, hogy 70 db hulladékgyűjtő megoldaná 
az eldobált szemét és kutyagumi problémáját. Amennyiben az 
ürítésre nincs önkormányzati kapacitás, a kukák környezetében 
lakók közösségi ürítése megoldást jelentene.

Szavazó neve:
Szavazó lakcíme:
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Életjáradéki szerződés az 
önkormányzattal

Az életjáradék mértéke és számításának szabályai

Mindannyiunk számára fontos dolog 
az önkormányzat idősekért vállalt 
cselekvő felelőssége.  Ehhez 
elengedhetetlen egy helyi szintű aktív 
időspolitika és a helyi idősügyi 
tevékenység. Mindezek tudatában és a 
célok megfogalmazásában 
újragondoltuk az Önkormányzat 
szerepét. Eddig az intézményeinken 
keresztül valósítottuk meg az idősügyi 
feladatainkat, a jövőben egy szélesebb 
körű együttműködésen alapuló, 
hatékonyabb rendszer működtetése 

Takerone művésznevű street art művész – aki elnyerte a Duna parti 
tűzfal dekorálására kiírt lakossági szavazáson a többséget hazatért az USA-ból és 
márciusban elkezdi a fal festését. Emlékeztetőként a művészi kivitelű graffiti 
Sződliget emblematikus épületeit és az erdeinkben leggyakoribb madarakat 
ábrázolja.

Ingyenes COVID 
gyorstesztet ad az 

önkormányzat azért, hogy 
Sződligeten gyorsabban
legyőzzük a járványt. 
Igényelni a Gondozási 

Központ dolgozóitól lehet, 
a polgármesteri hivatal 

épületében.

a) A jogosultat az életjáradéki szerződés 
megkötésekor egy összegben megilleti 
az ingatlan lakott forgalmi értékének 
10%-a.

Amennyiben felkeltette az érdeklődését ez a lehetőség, további információkért várjuk Önt a polgármesteri hivatalban.

szükséges, amely megfelel a változó 
igényeknek. Ennek érdekében az 
önkormányzat segíteni szeretné a 
szépkorú sződligeti lakosokat úgy, 
hogy még szebbé és kiszámíthatóbbá 
teszi az életüket. Tudjuk, hogy vannak 
olyan szépkorú lakótársaink, akiknek 
nincs, vagy akiktől távol laknak a 
rokonai. Rajtuk szeretnénk segíteni egy 
életjáradéki szerződés megkötésével. 
A szerződésbe foglaljuk azt, hogy már 
most megkapja a tulajdonában lévő 
ingatlan árának a 10%-át, majd ezt 

követően minden hónapban 
életjáradékot kap az Önkormányzattól. 
Élethosszig használhatja ingatlanát, 
ami később a közösség tulajdonába 
kerül. 
Mondják, hogy a pénz nem boldogít, 
de mi mégis azt reméljük, hogy minden 
velünk szerződőnek hosszú és 
kiszámíthatóan boldog élete lesz.

b) A havi életjáradék összegének 
kiszámítása az Önkormányzat 
tulajdonába került ingatlan 
szerződéskori  lakott forgalmi értékét,

továbbá a járadékos(ok) életkorát és 
nemét alapul véve, az alábbi táblázat 
alapján történik:

65 éves 
kor felett

70 éves 
kor felett

75 éves 
kor felett

80 éves 
kor felett

85 éves 
kor felett

90 éves 
kor felett

Férfi 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Nő 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8
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A VÍZ VILÁGNAPJA
Március 20-án ünnepeljük a víz világ-
napját. Sződliget Önkormányzata is 
belépett a Víz Koalícióba.  De vajon mi 
is ez a Víz Koalíció? 

Gyakori csőtörések, szivárgó vezeté-
kek, szennyezett ivóvíz – ezek a prob-
lémák az ország számos településén 
keserítik meg az emberek életét. Sződ-
ligeten a múlt hónapban három olyan 
csőtörés volt, amikor egy fél napig nem 
volt víz, egy fél napig pedig rozsdás víz 
folyt a csapból.  De nemcsak a lakoso-
kat, hanem a súlyos forráshiánnyal 
küszködő víziközmű-cégeket is sújtja 
az évről évre romló helyzet. Gyors és 
konkrét lépések szükségesek a további 
pusztulás elkerülése érdekében – hang-
súlyozza a civilek és a szakszervezetek 
összefogásából néhány hete létrejött 
Víz Koalíció. 

A Víz Koalíció petíciója:
Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
Tisztelt Kormány! 
Tisztelt Országgyűlési Képviselők!

Az ország minden lakosa által használt 
két alapszolgáltatás (ivóvíz- és szenny-
víz szolgáltatás) vészesen romló minő-
ségére szeretnénk felhívni a figyelmet. 
Évek óta súlyos problémát jelent az 
ivóvízvezeték-hálózat leamortizáló-
dott állapota több településen, így pl. 
Gyálon és Vecsésen, de országos kite-
kintés alapján ez nem csak helyi prob-
léma. 
Több tanulmány is figyelmeztet, hogy 
a víziközmű rendszerek állapota egyre 
rosszabb a rekonstrukciók elmaradása 
miatt. A lakosság legjobban az ivóvíz-
vezeték-hálózat és a vízkezelő művek 
állapotának romlását érzékeli ország-
szerte.
A Századvég Gazdaságkutató Zrt. már 
2018-ban is jelezte „A hazai víziköz-
mű-szolgáltatás aktuális helyzete” c. 

Sződliget Önkormányzata, mint a Víz Koalíció tagja megtartja a „Víz világnapja” 
rendezvényt. Várjuk Önöket 2022. 03. 19-én 17.00 órától a Közösségi Házban, ahol 
Bodnár Zsuzsa újságíró, a Göd-ÉRT egyesület vezetője tájékoztatja a megjelenteket a 
Samsung vízigényéről, ipari szennyvíz kibocsájtásáról és ezeknek a következményeiről. 
Valamint megtekinthető kiállítás formájában erre a jeles alkalomra készült sződligeti 
óvodások, iskolások rajzai, festményei.

tanulmányában, hogy az ivóvízellátó 
rendszerek közel 56%-a túlnyomóan 
kockázatos, míg 30%-a kockázatosnak 
minősül. 
Így összesen az ivóvízvezeték-hálózat 
86%-a kockázatos. 

A felújítások és rekonstrukciók az ága-
zat forráshiánya miatt elmaradnak. Kö-
vetkezmény: az avulási folyamatok 
gyorsulása, szaporodó csőtörések, nö-
vekvő vízveszteségek. Az ivóvíz-szol-
gáltatás minősége kerül veszélybe. A 
csőtörések számának alakulása orszá-
gosan, a víz-, és szennyvíz hálózaton a 
2012-2018 közötti időszakban meg-
duplázódott.
A szolgáltatókra nehezedő terhek: 
KÖZMŰADÓ, az ÁRAK BEFAGYASZ-
TÁSA, MAGAS ÁFA-TARTALOM, 
SZAKEMBERHIÁNY (alacsony kerese-
tek okán nem vonzó életpálya) miatt 
egyre nagyobb erőfeszítésekkel tudják 
ellátni feladatukat. 
Vajon meddig? Mi lesz, ha már nem?
Az ágazati probléma már felhasználói 
szinten is egyre gyakrabban érzékelhe-
tő. 
A víz alapvető élelmiszerünk, az em-
beri élet szempontjából nélkülözhetet-
len.
Víz nélkül nincs élet!
Az Európai Bizottság elfogadta azt az 
európai polgári kezdeményezést, mi-
szerint 
„Minden embernek joga van a vízhez 
és a megfelelő higiénés körülmények-
hez! 
A víz közjó, nem árucikk!”
A koronavírus okozta veszélyhelyzet is 
igazolta, hogy milyen nagy szükség 
van a tiszta ivóvízre és a megfelelő 
szennyvízkezelésre .
Az elmúlt másfél év pandémiás helyze-
tében az egészségmegőrzés, vírusmeg-
előzés, az ország gazdasági működése, 
újraindulása, a víziközmű dolgozók 

hivatástudatának, megkülönböztetett 
erőfeszítéseinek is köszönhető. 

Elvárjuk, hogy legyen az országban 
hosszú távon is biztonságos és folya-
matos víziközmű-szolgáltatás. 
Magyarország állampolgáraiként kér-
jük, hogy a kormány gondoskodjon a 
minőségi víziközmű-szolgáltatások 
biztosításáról és annak költségeinek 
megtérítéséről.
A fentebb részletezett körülmények 
okán, az alábbi intézkedéseket várjuk 
Önöktől a helyzet javítása érdekében:
- Közművezeték-adó fejlesztési tarta-
lékba helyezése, a beszedett adó teljes 
összegének visszaforgatása ellátás ará-
nyosan a víziközmű ágazatba, az ivó-
vízhálózat és csatornahálózat fejleszté-
se céljából.
- Az ivóvízellátás és szennyvízkezelési 
tevékenység után fizetett fogyasztói dí-
jak áfa tartalmának csökkentése, a fo-
gyasztói árak változatlan megtartása 
mellett, az ivóvízhálózat és szennyvíz-
hálózat fejlesztésére és a munkaerő 
megtartását segítő bérfejlesztés céljára.
- Amennyiben szükséges, további for-
rások biztosítása a víziközmű ágazat 
biztonságos és minőségi szolgáltatása 
érdekében.
- A fenti, általunk megjelölt forrásokból 
minden víziközmű szolgáltató arányo-
san részesüljön, függetlenül a tulajdo-
nosi háttértől.
- Készüljön el a csőhálózat cseréjének 
ütemezési és finanszírozási terve költ-
ségviselő megnevezéssel települési és 
országos szinten, és ez legyen átlátha-
tó, nyilvános és megvalósítható.
- A települési fejlesztési tervekben kö-
telezően jelenjen meg a közműhálózat 
állapotának komplex, állapotfelméré-
sen alapuló, fejlesztési tervezése, en-
nek rendszeres felülvizsgálata. 
- A helyi önrendelkezés fenntartása, 
megerősítése a víziközmű szolgáltatás 
esetében.
Tisztelettel kérjük a gyors intézkedésü-
ket!
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Kutyatulajdonosok figyelmébe!
2022. január 1-től szigorodott az állatvédelmi 
törvény.

Végre szigorúbban büntetik az állatok megmérgezé-
sét, valamint szigorúbban lépnek fel az állatszaporí-
tókkal szemben is. Ezentúl már a méreg és a csalétek 
puszta elhelyezése is büntetendő.  A törvény lehető-
séget biztosít arra, hogy ezeket a cselekményeket 
1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtsák.

Szerencsére Sződliget nem érintett ezeknek a minősí-
tett esetnek az elkövetésében, azonban egyéb, ben-
nünket kutyatartókat is érintő változások is vannak a 
törvényben. 

Az állatvédelmi törvény a jogsértés súlyától, valamint 
tipusától függően, különböző szankciók kiszabását 
teszi lehetővé.  Amennyiben nem súlyos és sorozatos 
jogsértésről van szó az állatvédelmi hatóság (jegyző) 
kötelező határozattal az állattartót meghatározott cse-
lekmény végzésére vagy abbahagyására esetleg állat-
védelmi oktatáson való részvételre kötelezheti. 

Súlyosabb esetben állatvédelmi bírság szabható ki, 
illetve az állat tulajdonosának költségére elrendelhető 
az állat megfelelő helyre való elszállítása. Az állattar-
tó a jogsértés súlyától függően 2-8 évre eltiltható, illet-
ve 2-8 évre kötelezhető az állatok tartása tekintetében 
rendszeres jelentéstételre.

Gyakran találkozunk azzal, hogy egy-egy kutya ka-
landvágyból, kíváncsiságból, esetleg egy kevésbé kar-
bantartott kerítés jóvoltából kijut közterületre és elkó-
borol.  Gyakran kapunk jelzést, hogy itt-ott felbukkan 
egy-egy nagyobb testű kutya. A jegyző ilyenkor – 
Sződliget esetében – értesíti az ebrendészeti telepet, 
akik kijönnek és elszállítják a csavargó ebet. 

Sokan nem tudják, de ebben az esetben az elkóborolt 

állat tulajdonosa köteles megtéríteni a telepnek az ál-
lat befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költsé-
geket, amelyet több tízezer forintra is rúghatnak. 

Vidéken még mindig „népszerű” a kutya láncon tartá-
sa.

A jogszabály értelmében lehetőség van az eb nem 
tartós, átmeneti kikötésére az állaton végzett ápolás, 
gyógykezelés, a közlekedés biztonság érdekében, va-
lamint az állatról emberre terjedő betegség megelő-
zése esetén, kizárólag a betegség idejére.

Természetesen a jogszabály meghatározza az átme-
neti megkötésnél használt eszköz hosszát is, ez kistes-
tű eb esetében legalább 5 m, közepes testű eb eseté-
ben legalább 7 m, nagytestű eb esetében legalább 9 
m. Ezenkívül az átmeneti megkötéshez használt nya-
körvön az eb életfunkcióit, táplálkozását nem nehe-
zítheti el. 

Amennyiben a jegyző tudomást szerez arról, hogy az 
eb tulajdonosa a kutyáját tartósan láncon kötve tartja, 
kötelezheti a kutyatartót a cselekmény (láncon tartás) 
megszüntetésére, illetve pénzbírság szabható ki. 

Az állatok védelméről és kíméletéről alkotott 1998. 
évi XXVIII. törvény célja, hogy elősegítse az állatvilág 
egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelős-
ségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód ér-
dekében, valamint meghatározza az állatok védelmé-
nek alapvető szabályait.
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GYIK, azaz gyakran ismételt kérdések 
Az alábbiakban olyan kérdésekre 
adjuk meg a választ, amelyeket a 
sződligeti emberek legtöbbször 
feltesznek a hivatali munkatársa-
inknak.

Mikor lehet égetni? 

Sződliget belterületén égetni tilos!
 
Kell-e engedélyt kérnem a kertem-
ben és a házam előtti fa kivágásá-
ra? 

Az ingatlan előtti fa kivágása enge-
délyköteles. A kivágott fát pótolni 
is szükséges. A saját kertben lévő fa 
kivágásához nem kell engedély.
 
Milyen fajtájú fát ültethetek a há-
zam elé és kinek kell metszeni?

Az 2/2013. (I.22) NGM rendelet 
szerint olyan fa telepíthető, amely 
magassága végleges kifejlett álla-
potában nem haladja meg a 4 mé-
tert, illetve 1 méternél jobban nem 
közelíti meg a vezetéket. A fa met-
szése, ápolása az ingatlantulajdo-
nos feladat. Abban az esetben is, 
ha használtan vette a házát és még 
az előző tulajdonos(ok) ültették a 
fát.

Motoros fűnyíróval nyírhatom-e 
vasárnap a füvet? 

Nem! Vasárnap és ünnepnap bár-
milyen zajt keltő munkák (motoros 
fűnyíró-gép, kapálógép, betonke-
verő, fűrész-gép stb.) végzése tilos.

Milyen szabályozás vonatkozik a 
sződligeti kutyasétáltatásra? Ki el-
lenőrzi ezek betartását? 

2013-tól hatályos állatvédelmi tör-
vény felülírta a települési önkor-
mányzatok által alkotott korábbi 
„ebrendeleteket” is. Így a kutyák 
tartásáról központi szabályozás 
van érvényben. Ez alapján belterü-
leten csak pórázon szabad kutyát 
sétáltatni.

Miért nem szervez lomtalanítást az 
önkormányzat? 

Szemétszállítás államosítva lett. A 
szemétdíjat a kukaholdingnak fize-
ti a lakó. A kukaholding finanszí-
rozza a Zöldhíd társulást is és 
ugyancsak a NHKV Zrt. határozza 
meg a lomtalanítás időpontját és 
módját is. Az önkormányzatnak 
már nincs semmi módon ráhatása 
a szemétszállítás rendszerére. 

Dobhatok-e ablaküveg, gépkocsi 
szélvédőt a szelektív üveggyűjtő-
be?

A közszolgáltató számlalevélben 
leírta, így minden háztartáshoz el-
jutott, hogy a gyűjtendő üveg: át-
látszó öblösüvegek mint befőttes 
üvegek, italos üvegpalackok, bébi-
ételes üveg; színes öblösüvegek: 
borosüvegek, pezsgősüvegek, sö-
rösüvegek. Nem szelektíven gyűj-
tendő: síküvegek: ablaküveg, tü-
kör, villanykörte, neoncső, hőálló 
üvegtál, szemüveg lencséje, orvos-
ságos és veszélyes anyagokat tar-
talmazó üvegek. Az önkormány-
zat egyetlen ipari vállalkozástól 
sem kívánja átvenni az ipari hulla-
dékát, ezért eljárást indítunk az il-
legális szemételhelyezőkkel szem-
ben!

Miért nem javít kátyút, épít több 
utat az Önkormányzat?

A gépjármű súlyadó azért lett kita-
lálva, hogy abból legyenek az utak 
rendben tartva. Sajnos 2020 tava-
szától, a vírusra hivatkozva elvonta 
az önkormányzattól a teljes sú-
lyadót a kormány. A semmiből 
nem lehet valamit csinálni.
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Sződligeti Vándor Fakanál 2022 év    

2022. május 01-én

a SZŐDLIGETI VÁNDOR FAKANÁL FŐZŐVERSENYT
Az újrakezdést úgy is megünnepeljük, hogy az idén két kategóriában zajlik a 

verseny, tehát két győztes neve kerül beégetésre a fakanálba. 

Nevezetesen: 
 

1/ Húsnélküli ételek versenye

2/ Majorannás és/vagy/ köményes ételek versenye/. Ebben a kategóriában 
bármit lehet főzni, amiben a majoranna és/vagy/ a kömény játszik döntő 

szerepet.

Akár mindkét kategóriában indulhat 
egy-egy csapat.

Várjuk a csapatok jelentkezését legkésőbb 2022.04.14-ig az alábbi 
elérhetőségeken a főzni kívánt étel és a csapat nevének megjelölésével.

dr Somogyi István, mobil:+3620-9120596, 
Email: drsomogyiistvan54@gmail.com

A Civilek Sződligetért Egyesület/CISZE/szervezésében, 
két év kihagyást követően végre újra megrendezhetjük

Jelentkezhetnek, civil szervezetek, baráti társaságok, családok, intézmények, pártok, 
egyházak.

A főzőverseny helye: az üvegház melletti táborhely.

Időpont: 2022. május 1. 9.00 óra

Információk a fenti elérhetőségeken.

Ünnepeljük együtt a majálist!
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év eleji programegyeztető megbe-
szélést tartottak a közösségi Ház-
ban. A megbeszélésen részt vevők 
megegyeztek abban, hogy minden 
esetben egy közös felületen fogják 
koordinálni az év eseményeit, 
figyelve arra, hogy a programok-

A bölcsődei munkálatok az utolsó fázisba érkez-
tek,már csak a gázszolgáltató munkálatai vannak hát-
ra ( megcsúszás történt) amit a műszaki átadás követ  
és kezdődhetnek az engedélyezési eljárások. A har-
minc napos eljárást, számtalan engedély beszerzését 
pedig a működési engedélyek beszerzése fog követni, 
ami reményeink szerint már nem hónapokat fog igé-
nyelni, így még tavasszal birtokba vehetik a bölcsődé-
sek  és gondozóik az intézményt.

2022.  március 26. 10.00

RENDTEREMTŐ vidám program

a kisgyerekes játszótéren

(Várunk minden serény anyukát,apukát és gyereket 
ásóval,kiskapával,virágpalántával)

2022. április 16. 10.00

TOJÁSKERESŐ JÁTÉK

a kisgyerekes játszótéren  Csiffáry-Vass  Rékával

(apró feladatok,kedves jutalmak a húsvét jegyében)

ÉN KOSARAM piac napok:
 
2022. március 19., 

április 02., 16., 

május 14. , 28.,

június 11. és 25.

2022. február utolsó péntek estéjén Sződliget
civil szervezetei, klubjai, művelődő közösségei 

ban ne legyenek ütközések. Re-
ménykedve abban, hogy az idei 
évben már zavartalanul szerve-
ződhetnek az események gyerek-
nap, parkszínpadi események, tú-
rák, kirándulások, főzőverseny és 
játszótéri események, nyáresti 

Bölcsőde

Programegyeztető megbeszélés

koncertek, veterán autó találkozó 
szerepelnek a tervekben. Az idei 
legnagyobb önkormányzati ren-
dezvény a 
LIGET FESZT 2022. szeptember 
10-én kerül megrendezésre.

Információk: www.szodliget.hu,  facebook oldalak: Sződligeti civil szervezetek, Sződliget Közösségi Ház

Programajánló
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Könyvtár nyitva tartás:

Hétfő:    13.00-18.00

kedd:      9.00-12.00

minden  hónap első szombat: 9.00-12.00

telefon:   06-27-504-058

Közösségi Ház állandó programjai:

Hétfő:      17.00-18.30 jóga

szerda:     16.00-17.00 Csigalépcső – iskola előkészítő
                foglalkozás
                18.30-20.00 jóga

csütörtök:8.00-9.00 gerinctorna
                10.00-12.00 Éppen ráérek klub
                17.00-18.30 Én kosaram – kosárosztás

péntek:     hónap első  16.00 Férfi nyugdíjas klub
                 hónap második 16.00  Testületi ülés

szombat:  Anyatöltő, Okos nők klubja,kézműves 
foglalkozások ( külön kiírás szerint)

ÚJRA KIÁLLÍTÁST NYITOTTUNK

2022. február 12-én 18.00 megnyitottuk Tóth Ildikó 
és Hegedűs Erzsébet kiállítását.  
Ildikó vegyes technikával készített képekkel, míg 
Erzsébet üvegképeivel érkezett. 
Több közös munkát is elhoztak a kiállításra. 
A tárlat 2022. március 31-ig tekinthető meg a 
Közösségi Házban. 2022. április 09-től pedig egy 
fotókiállítással várjuk önöket, Miklós Zsuzsanna 
munkáit láthatják majd a falakon.

facebook: Sződliget Közösségi Ház

március 05, szombat: nyitva 9-15 óráig
március 06, vasárnap nyitva 9-15 óráig
március 12, szombat, nyitva 9-15 óráig
március 13, vasárnap, nyitva 9-15 óráig
március 19, szombat zárva közmunkák miatt
március 20, vasárnap, zárva közmunkák miatt
március 26 szombat, zárva közmunkák miatt
március 27 vasárnap, zárva közmunkák miatt
április 02, szombat nyitva.9-15 óráig

Sződligeti Közösségi Ház és 
Könyvtár (közösségi színtér)

A sződligeti horgásztó tavaszi nyitva 
tartása a következő:

április 03, vasárnap, nyitva 9-15 óráig
április 09, szombat, zárva közmunkák miatt
április 10, vasárnap zárva közmunkák miatt
március 16, szombat nyitva 9-15 óráig
április 17, vasárnap nyitva 9-15 óráig
április 23, szombat nyitva 9-15 óráig
április 24, vasárnap nyitva 9-15 óráig
április 30, szombat nyitva 9-15 óráig
május 01, vasárnap nyitva 9-17 óráig
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Mire költsünk 

10 milliót?

Ilyen volt

Ilyen lesz?



TISZTELETTEL MEGHÍVJUK
2022. MÁRCIUS 15-ÉN

10.00
KOSZORÚZÁSSAL EGYBEKÖTÖTT
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE

beszédet mond: Juhász Béla polgármester

  közreműködik: Polcz Péter

és a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium lovasai

helyszín: Sződliget Szabadság tér

koszorúzási szándékát kérjük a Polgármesteri Hivatalban jelezni

MEGHÍVÓ


