
K
Ö

Z
É

L
E

T
I M

A
G

A
Z

INSződligeti
hírforrásK

Ö
Z

É
L

E
T

I M
A

G
A

Z
IN

K
Ö

Z
É

L
E

T
I M

A
G

A
Z

INSződligetiSződligeti
hírforráshírforrás

13. évfolyam, 3. szám, 2022. Július

Indul a lakóparki játszótér telepítése!

(a kép illusztráció)
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Dolgoznak a hatóságok, tologatják a papí-
rokat, de mégis bízom benne, hogy hama-
rosan beindul a Cseppliget Bölcsőde. Az 
önkormányzat megtette az első lépést, meg-
választotta a bölcsődevezetőt. A vezetőasz-
szony munkája lesz a bölcsődei dolgozók 
toborzása, illetve a bölcsődei beíratási idő-
pont kijelölése és a felvételi procedúra lebo-
nyolítása is.
Az önkormányzatnak ellátási kötelessége 
Sződliget tekintetében, ez azt jelenti, hogy 
elsősorban a helyben élő családok gyereke-
it vesszük fel a bölcsibe és csak a szabadon 
maradt helyeket töltjük fel a szomszédos 
települések valamelyikén élő kisgyerekkel.
Az új bölcsődevezető Zachárné Podonyi 
Edit így ír magáról:

Nevem Zachárné Podonyi Edit.
Vácon élek férjemmel és három gyerme-
kemmel.
2012-2021 között Vác Város Önkormány-
zat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 
– Kölcsey utca Bölcsőde vezetői feladatait 
láttam el, majd bölcsődevezetői munkám 
mellett Szakmai Igazgató helyettes voltam 
2015-2019 ig.

Az elmúlt két évben a gyermekvédelem te-
rületén dolgoztam, a Váci Család- és Gyer-
mekjóléti Központnál, ahol óvodai és isko-
lai szociális segítő tevékenységet, majd 
koordinátor helyettesi feladataimat láttam el.

Biztosan észrevették, hogy csökkent a Sződligeti Hírforrás 
terjedelme, illetve kimaradtak belőle korábban megszokott, 
rendszeres rovatok.
A szerkesztési elvek változtatására a hihetetlen módon el-
szálló rezsiárak és alapanyagárak drasztikus emelkedése 
miatt volt szükség.
Változatlan tartalom és terjedelem esetén a nyomdai költség 
több, mint a négyszeresére emelkedett volna. Meggyőződé-
sem, hogy vannak Sződligeten sokkal fontosabb ügyek, ba-
jok, amire ezt a pénzt el lehet költeni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Bemutatkozik a bölcsődevezető

Mindezek miatt – jelenleg – csak az önkormányzat hivatalos 
ügyeit, illetve a jövőben megtörténő települési eseménye-
ket, valamint a lakosságot közvetlenül érintő ügyekről szóló 
híreket tartalmazza az újság.
Bízom benne, hogy egyszer kisimulnak a dolgok, véget ér a 
recesszió, megszűnnek a sarcok és az elvonások és vissza-
térhetünk a megszokott életünkhöz.

Juhász Béla
polgármester
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Iskolai végzettségeim: 
ELTE PPK- Neveléstudo-
mány Kora gyermekkor 
pedagógiája mesterképzé-
si szak, Semmelweis Egye-
tem Szociális munka mes-
terképzési szak, AVKF 
-Szociálpedagógus–csa-
lád-, gyermek- és ifjúság-
védelem; egészségneve-
lés; kisebbségi közösségek 
specializáció
Cosmelec Kereskedelmi 
és Szolgáltató KFT, Nem-
zeti Szakképzési és Fel-
nőttképzési Intézet - Kis-
g y e r m e k g o n d o z ó , 
-nevelő; Euroszolg Szol-
gáltató BT. Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési 
Intézet -Mentálhigiénés 
asszisztens, Magyar Vö-
röskereszt Budapesti Szervezete - Bébi szit-
ter, OKTÁV Továbbképző Központ Rt. - 
Gyógypedagógiai asszisztens, Gyermek- és 
ifjúságvédelmi asszisztens.

Sződliget -Csöppliget Bölcsődét Családba-
rát intézményként szeretném működtetni. A 
gyermekek számára az életkoruknak, fejlett-
ségüknek, egyéni szükségleteiknek megfe-
lelő érzelmi, értelmi, mozgásfejlődést, biz-
tonságos környezetet, és lehetőséget adni új

 tapasztalatok gyűjtésére, felfedezésére, más 
gyermekekkel való kapcsolatteremtésre, 
örömteli játékra. Fontos számomra, hogy a 
nálunk töltött idő alatt a gyermekek nem 
csak elérjék életkori sajátosságaik legmaga-
sabb szintjét, hanem élményekkel gazda-
godva, szeretetteljes légkörben legyenek a 
mindennapokban. Célom továbbá, hogy 
elnyerjük a kollégáimmal együtt a szülők 
bizalmát, elégedettségét.
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Intézményeink, óvoda, megnyi-
tó bölcsőde, iskola, orvosi ren-
delők ezt a lakosságszámot még 
tudják kezelni. Az ivóvíz és a 
szennyvízhálózat ennyi embert 
még elbír. Nem szeretnénk úgy 
járni, mint a solymáriak, vagy a 
délpestiek.  A kapacitások vége-
sek, ezért további lakosságszám 
növelése nem kívánatos. Nem 
tudunk és nem is akarunk továb-
bi zöldterületeket átminősíteni 
lakóövezetté. Persze ennek is 
van következménye, hiszen 
közgazdasági tény, hogy a hiány 
mindig felhajtja az árakat. Ezért 
van az, hogy ingatlanárak tekin-
tetében Sződliget a váci járás 
legdrágább települése. 

Településünk rendkívül kicsi a 
külterülete. Összehasonlítva a 
szomszédos Sződdel nagy vona-
lakban azt lehet megállapítani, 
hogy a fele akkora lakossághoz 
háromszor akkora külterülete 
van Sződnek. A külterület bizto-
sít gazdasági potenciált mező-
gazdasági termeléshez, vagy 
ipari-logisztikai üzemek létesíté-
séhez. Sződligeten nincsennek 
ipari- mezőgazdasági vállalko-
zások. Van ugyan 600 közép és 
kisvállalkozás, akik jellemzően 
évi 15.000Ft körüli iparűzési 
adót fizet. Önök is láthatják, 
hogy ezekre a bevételekre épít-
ve nem lehet dinamikus fejlesz-
téseket megvalósítani. Sződli-
getre nagyon jellemző az 
agglomerációs jelleg. Kevésbé 
szépen mondva Sződliget alvó-
város. Az emberek eljárnak leg-
inkább Budapestre dolgozni és 
csak aludni térnek haza. A kultú-
rafogyasztás, vagy akár a bevá-
sárlás is Budapesten történik. 

Településünk elérte – illetve a foghíj telkek beépítése után 
– el fogja érni a maximális lakosságszámot, amely valami-
vel meghaladhatja majd az 5000 főt. 

Sződliget megtelt

Mindezek miatt nekünk, a tele-
pülésvezetésnek, egy egészen 
más utat kell járnunk, mint a 
szomszédoknak. Meg kell felel-
ni az itt élők elvárásainak.

A Képviselő-testületben kimon-
dott irányelv az, hogy olyan él-
hető település legyen Sződliget, 
amely az itt lakók jó életminősé-
gét biztosítja. A fejlesztési irány 
is ez kell, hogy legyen. Hogy 
könnyebbé, jobbá tegyük az itt 
lakók életét. Jelenleg két fejlesz-
tés is folyik. A lakópark bejáratá-
nál építünk egy játszóteret a kis-
gyermekes szülők részére. Azt, 
hogy milyen korosztálynak, mi-
lyen fajta játékok legyenek a la-
kóparki közösség gondolta ki. 
Ahogy ők kértek az általuk el-
képzelt játékokra árajánlatokat 
is. Nagyon köszönjük ezt a se-
gítséget.

A másik fejlesztés a közösségi 
házban és környékén zajlik. A 
megyei könyvtár, mint a sződli-
geti könyvtár felettes szerve kifo-
gásolta a könyvtárunk alapterü-
letét, a nyitvatartási idejét, illetve 
a kölcsönzések nyilvántartás 
módját is. A közösségi ház veze-
tője, Tóthné Kovács Kriszta ja-
vaslatára és elképzelési alapján 
indultunk egy könyvtárfejleszté-
si pályázaton, ahol közel há-
rommillió forint támogatást 
nyertünk el. Ebből a pénzből át-
alakítjuk a házat. A közösségi tér 
nemhogy kisebb lesz, de közel a 
duplájára fog nőni azáltal, hogy 
az udvaron található faházat fel-
újítjuk. Lesz ott új bútor, új pad-
ló, új berendezés. Így egyszerre 
akár két helyen is lehet majd 

klubéletet folytatni.

Ősszel tovább folytatjuk a Du-
nai fasor fásítási programját, az 
Önök által megszavazott vér-
szilvafák telepítésével.

A fontos ügyekben folyamatosan 
megkérdezzük az itt élők véle-
ményét. A nyáron ilyen volt az 
energiaárrobbanás és a vágtató 
infláció miatt elszabaduló áram 
és gázárakról egy online szava-
zás. Ezekről, illetve ezek ered-
ményeiről az újság további lap-
jai bővebben olvashatnak.

Meggyőződésem, hogy ez tanul-
ságos mindenki számára. Önök 
megismerik, hogy milyen prob-
lémákkal küzd a település, mi 
pedig megismerhetjük azt, hogy 
Önök erről mit gondolnak és ho-
gyan oldanák meg a problémá-
kat. Ezt a fajta megbeszélést a 
jövőben még inkább szélesíteni 
fogjuk.

Köszönöm, ha részt veszenek 
közös dolgaink megbeszélésé-

ben.

Juhász Béla 
polgármester
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A jogszabály szerint az önkor-
mányzat nem végezhet profit-
termelő tevékenységet, így a 
nyersanyagnorma megállapítása 
után önköltségi áron biztosítja a 
közétkeztetést.

Egy szépséghibája azért van a 
dolognak! Egy évben csak egy-
szer módosíthatjuk a térítési dí-
jakat. Magyarországon jelenleg 
gyorsuló infláció van, így egé-
szen biztos, hogy az ősz köze-
pére ismét ráfizetéses lesz a kö-
zétkeztetés.

Ezt nem én mondom, hanem a 
Magyar Nemzeti Bank az idei 
és a jövő évi inflációra vonat-
kozó előrejelzéseit mutató friss 

Az iskolai, óvodai, bölcsődei, valamint a szociális étkeztetés árát kénytelen volt emelni az önkormányzat.

Az önkormányzat intézményei által biztosított étkeztetés intézményi térítési díjai:

Emelkedtek a közétkeztetés árai

jelentése. Hiszen 2022 egészére 
vonatkozóan 11–12,6 százalék 
között alakulhat az infláció a 
jegybank szerint, pedig pár hó-
nappal ezelőtt még úgy számol-
ták, valahol 7,5–9,8 százalék 
közötti lesz a pénzromlás átla-
gos mértéke idén.

Áprilisban 9,5 százalékos volt 
az infláció, júliusban már 11,7 
százalék, ami a következő hó-
napokban átlagosan megköze-
lítheti a 16 százalékot!

Az élelmiszer árak havi emelke-
dése ennél is nagyobb, havi 1,7 
százalékos volt. Ez szintén gyor-
suló mértéket jelez. 

Ahogyan az emberek a boltok 
pénztárainál, úgy 
az önkormányzatok a kézhez 
kapott számláknál ennél a szint-
nél magasabb értéket, nagyobb 
ár növekedést tapasztalnak. Pil-
lantsanak a számlákra! 
És ezek nettó árak! Félháborító, 
hogy mi, a közétkeztetést vég-
zők nem a befagyasztott áron 
kapjuk az étolajat, cukrot, vagy 
a csirkemellet. 

A számlák egyik része 2022 júni-
usi, a tükörképe pedig egy évvel 
korábbi, azaz 2021 június. Ráte-
kintve látható, hogy egy év alatt 
a szeletelt kenyér ára 46%-kal 
nőtt, a csirkemellfelé ára 70% 
lett drágább, a petrezselyem ára 
pedig közel a duplájára emelke-
dett.

háromszori étkezés: csak ebéd:

a.) óvoda (3-6 éves) 755.- Ft/nap -

b) iskola (6-14 éves, 1-8. o-ig) 850.- Ft/nap 561.-Ft/nap                  

c.) felnőtt étkezők (kötelező) - 710.-Ft/nap

d.) vendég étkezők                                               - 940.-Ft/nap
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A lakossági fogyasztóknak is jelentősen 
megnövekszik a rezsiszámla. Azt is mondhatnám, 
hogy a rezsiharc kifújt és most elvéreznek a 
háztartások.  A „nagy” bejelentés után – az 
áram a duplájára, a gáz a hétszeresére nőhet 
- a korábbiaknál pontosabban látható, hogy 
miképpen fog változni a legtöbb család áram 
és földgázszámlája augusztus elseje után, és 
bár vannak kivételek és kérdéses részletek, 
nagy vonalakban már most meg lehet mondani, 
hogy a korábbi fogyasztásunk alapján mekkora 
rezsiszámlára várhatunk. Aki úgy gondolja, hogy 
nem erről volt szó, hogy trükkök százaival nyerték 
meg a választást, azokkal egyezik a véleményem.

J.B.

Szilárd a rezsi

www.szodliget.hu 5

Megújul a Közösségi ház 
és könyvtár.
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Fontos az emberek véleménye

Az elmúlt negyedévben három alkalom-
mal élt az önkormányzat az online szava-
zás lehetőségével.

Az első téma Sződliget liget jellegének 
megőrzéséről szólt. A kérdés így szólt: Az 
utóbbi időben több észrevételt kapott az 
önkormányzat arról, hogy külterületen, 
vagy éppen belterületen fakivágás, fakiter-
melés történik. Látványos fakivágás volt a 
buszforduló mögött elterülő gazdasá-
gi-ipari övezetbe sorolt külterületi telepü-
lésrészen. Az önkormányzatnak eddig 
nem volt olyan helyi rendelete, amely 
szabályozná a saját tulajdonú ingatlanon 
történő fakivágást.

A jelenlegi önkormányzati szabályozás 
csak a közterületen (pl. a ház előtt) álló 
fára terjedt ki. Erre kell kivágási engedélyt 
kérni és ennek a pótlását rendelheti el az 
önkormányzat. A lakossági észrevételek 
arra ösztönzik a képviselő-testületet, hogy 
közvéleménykutatást végezzen a fásszárú 
növények védelméről szóló rendelet 
megalkotása előtt.

Fontos megjegyezni azt, hogy amennyi-
ben csak a külterületi ingatlanokon, pl. 
ipari, gazdasági, mezőgazdasági területe-
ken szabályozzuk a fakivágást, fél munkát 
végzünk. Ahhoz, hogy igazán megőriz-
zük Sződliget liget jellegét, a lakosok ud-
varán lévő fákra is ki kell, hogy terjedjen a 

Sződligeten fontos az emberek véleménye, ezért rendszeresen megkérdezzük 
Önöket arról, hogy egy-egy aktuális kérdésről mi a véleményük. 

szabályozás. Úgy kell megfogalmazni az 
új rendelet szövegét, hogy a polgármeste-
ri hivatal engedélye nélkül senki ne vág-
hasson ki fát a saját udvarán.

A másik fontos szempont a liget jelleg 
megőrzésére, hogy minden kivágott fa 
után köteles legyen a polgár valamilyen 
módon pótolni az elveszett zöldfelületet. 
Tehát faültetési kötelezettséget is elő kell 
írni!

Az eredmény szerint a válaszadók 39,4% 

egyetért azzal, hogy az önkormányzati 
rendelet terjedjen ki a közterületeken túl a 
magánterületekre, pl. az ingatlanok kert-
jére is.

A többség 54,2% úgy gondolja, hogy to-
vábbra is csak a közterületen lévő fakivá-
gás legyen engedélyköteles.

A maradék 6,4% -nak az a véleménye, 
hogy Sződliget az agglomeráció egyik 
legzöldebb települése és nincs szükség 
semmilyen szabályozásra.

A további megbeszélések témája a kirob-
banó energiaválság, forintromlás követ-
kezményeként megjelenő duplájára, há-
romszorosára emelkedő gáz és 
áramárakra adandó válaszok voltak.

„A kormány júniusi döntése szerint „a 
visszaélések elkerülése érdekében” a re-
zsicsökkentési szabályok kizárólag a la-
kossági fogyasztókra vonatkoznak a jövő-
ben, tehát kizárják a kedvezményes árra 
jogosultak köréből az önkormányzatokat. 
Mindez augusztus elsejétől lép életbe. 
Sződliget számára ez annyit jelent, hogy 
eddig az közvilágítás havi 1.000.000 fo-
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rint volt, augusztustól havi 3.000.000 Ft 
lesz.

Megoldást kell találnunk a költségcsök-
kentésre azért, hogy fejlesztésekre is jus-
son pénz. 

Egy ilyen megoldás lehet, hogy eltérünk a 
közvilágítási naptártól (https://kozvilhiba.
hu/document/KozvilNaptar/tAKozvilag-
itasiNaptar.php – ez alapján kapcsolja be-
ki az ELMŰ a közvilágítást) és éjféltől haj-
nali négy óráig nem lesz közvilágítás a 
településen”.  Kérem szavazzon, hogy tá-
mogatja-e az ilyen módon való spórolást?
Az ötlet nyugatról jött, pl. az ausztriai 
Fuschl am See-ben, hajnal 2.00-től 5.00 
óráig nincs közvilágítás.

Sok, valóban érdekes javaslat érkezett a 
feltett kérdésre.

Volt olyan, aki azt javasolta, hogy minden 
második lámpa legyen kikapcsolva az éj-
szakai időszakban. 

Sződligeten is, ahogy a legtöbb települé-
sen az ELMŰ közvilágítási naptárban rög-
zített időpontokban központilag kapcsol-
ja fel és le a világítást. Nincs rá lehetőség, 
hogy minden második lámpa világítson 
egy adott időszakban.
Olyan javaslat is érkezett, hogy mozgá-
sérzékelővel lássuk el a közvilágítási lám-
pákat és csak ha gyalogos, vagy autós for-
galom van, akkor világítsanak a lámpák.
Sajnos ezt sem tudjuk megoldani, mert a 
Sződligeten található 1100 db lámpa 
döntő többsége gázhalogén lámpa, 

„A kormány júniusi döntése szerint „a visszaélések elkerülése 
érdekében” a rezsicsökkentési szabályok kizárólag a lakossági 
fogyasztókra vonatkoznak a jövőben, tehát kizárják a kedvez-
ményes árra jogosultak köréből az önkormányzatokat. Mindez 
augusztus elsejétől lép életbe. 

Sződliget számára ez annyit jelent, hogy az intézmények fűtési 
költség jelentősen megemelkedik. Pl. az óvoda eddigi átalánydí-
ja fűtésköltsége 300.000Ft-ról, havi 1.200.000Ft-ra növekszik. 
Mit tudunk tenni? Kérjük ide kattintva szavazzon! 

https://www.juhaszbela.hu/energiavalsag-szodliget-2022/”
A grafikon szerint itt már jóval nagyobb volt a szórás. 

- A válaszadók 30,3% azt javasolta, hogy a jogszabályban 

Egy másik kérdés is szavazásra került. Itt a gázárakról volt szó és a spórolásról. 

amelynek a bemelegedési ideje percek-
ben mérhető. A ledes lámpákhoz lehetne 
mozgásérzékelőket csatolni, de kb. 150 
millió forintba kerülne a ledesítés. Ez az 
összeg Sződliget 3 évi fejlesztési kerete.
A szavazati arányok: A szavazók 60% 
nem támogatja a közvilágításon való spó-
rolást, 40% találta jó megoldásnak. A 
kommentek szerint az emberek a késő 
éjszakai közvilágítási szünet esetén legin-
kább a bűncselekmények elszaporodásá-
tól tartanak. 
De vajon mikor történnek a betörések? 
A kutatók a betörések idejét is vizsgálták. 
Kiderült, hogy a betörők nem válogatnak, 
mindegy, hogy tél van vagy nyár, mindig 
ugyanannyi a betörés, és nem is változott 
az elmúlt évtizedben. Sőt a hónapon be-

rögzített minimumra csökkentsük a helyiségekben a hőmérsék-
letet.

- A válaszadók 45,5% szerint csak a folyósokon és a ki-
szolgáló helyiségekben kell csökkenteni a hőmérsékletet.
- A maradék 24,2% javasolta, hogy más megoldást ke-
ressünk.

Nagyon köszönöm a részvételt a szavazáson. Véleményük sú-
lyozottan jelenik meg egy-egy önkormányzati döntésnél.

Juhász Béla
polgármester

lül is nagyjából azonos módon oszlanak 
el a betörések, és a hónap utolsó harma-
dában is csak elhanyagolható módon nő-
nek a bűncselekmények. Ha kicsi is az 
eltérés, a kutatók azt állapították meg, 
hogy a legvalószínűbb az, ha valamelyik 
téli hónap utolsó harmadában törnek be 
valakihez. Nem csak a legvalószínűbb 
hónapra vannak statisztikák, hanem a 
legvalószínűbb elkövetési órákra is. A 
rendelkezésre álló adatok szerint a leg-
több betöréses lopást kora reggel követik 
el, és ezt követi a délelőtt.
Ennek ellenére mivel jelentős többséggel 
utasították el ezt a javaslatot, más megol-
dást kell keresnünk.
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A Közösségi Költségvetés 
szavazásán a második helyen 
végzett az a javaslat, hogy a 
Duna parton, a kavicsos öbölben 
egy plázst alakítson ki az 
önkormányzat. A területről tudni 
kell, hogy váci közigazgatásihoz 
tartozik, a tulajdonosa a Magyar 
Állam, kezelője a DMRV Zrt. 
A szavazás alapján írásban 
megkerestem a vízműveket 
és jeleztem, hogy szeretnénk 
kibérelni a területet közösségi 
hasznosításra. 
A DMRV Zrt. hamarosan 
megjelentett egy pályázatot a 
bérlésre. 

Sajnos nekünk sem 
sikerülhet minden

Bérleti díj ajánlatunkat (közel évi egymillió forint) 
leadtuk és vártuk a pályázatunk elbírálását. 
Legnagyobb sajnálatunkra a képen látható 
értesítést kaptuk.

Természetesen nem 

adjuk fel. Amennyiben 

a pályázaton nyertes 

bérlővel valamilyen 

ok miatt nem köt 

szerződést a DMRV 

Zrt. készen állunk a 

helyébe lépni.
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GYIK, azaz gyakran ismételt kérdések 

Mikor lehet égetni kerti hulladékot? 

Sződliget belterületén égetni tilos! Ez a szabályozás 
természetesen nem vonatkozik a házi grillezésre.
Kell-e engedélyt kérnem a kertemben és a házam 
előtti fa kivágására? 

Az ingatlan előtti fa kivágása engedélyköteles. A 
kivágott fát pótolni is szükséges. Fiatalítómetszés, 
lombkoronaalakítás engedély nélkül végezhető. A 
saját kertben lévő fa kivágásához nem kell 
engedély. 

Milyen fajtájú fát ültethetek a házam elé és kinek 
kell metszeni?

Az 2/2013. (I.22) NGM rendelet szerint olyan fa 
telepíthető, amely magassága végleges kifejlett 
állapotában nem haladja meg a 4 métert, illetve 1 
méternél jobban nem közelíti meg a vezetéket. A 
fa metszése, ápolása az ingatlantulajdonos 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 bármilyen zajt keltő 
munkák (motoros fűnyíró-gép, kapálógép, 
betonkeverő, fűrész-gép stb.) végzése tilos.

Milyen szabályozás vonatkozik a sződligeti 
kutyasétáltatásra? Ki ellenőrzi ezek betartását? 

2013-tól hatályos állatvédelmi törvény felülírta a 
települési önkormányzatok által alkotott korábbi 
„ebrendeleteket” is. Így a kutyák tartásáról 
központi szabályozás van érvényben. Ez alapján 
belterületen csak pórázon szabad kutyát sétáltatni.

Kinek kell rendben tartani a ház előtti vízelvezető 
árkot?

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról a 
jogszabály így rendelkezik: A tulajdonos köteles 
gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakaszt (járda hiányában 
egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 
terület); - rendben tartani

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai, továbbá
c) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok eltávolításáról

Dobhatok-e ablaküveget, gépkocsi szélvédőt a 
szelektív üveggyűjtőbe?

A közszolgáltató számlalevélben leírta, így 
minden háztartáshoz eljutott, hogy a gyűjtendő 
üveg: átlátszó öblösüvegek mint befőttes üvegek, 
italos üvegpalackok, bébiételes üveg; színes 
öblösüvegek: borosüvegek, pezsgősüvegek, 
sörösüvegek. Nem szelektíven gyűjtendő: 
síküvegek: ablaküveg, tükör, villanykörte, 
neoncső, hőálló üvegtál, szemüveg lencséje, 
orvosságos és veszélyes anyagokat tartalmazó 
üvegek. Az önkormányzat egyetlen ipari 
vállalkozástól sem kívánja átvenni az ipari 
hulladékát, ezért eljárást indítunk az illegális 
szemételhelyezőkkel szemben!

Kihez forduljak, ha a kukások ürítés közben 
eltörték a kukámat?

A hulladékgazdálkodást 4 éve államosították. A 
sárga csekket sem az önkormányzatnak fizeti a 
lakó. Minden hulladékgazdálkodási ügyben 
(kukatörés, ingatlan előtt maradt szemét, 
zöldhulladék, szelektív, zsákproblémák, 
szelektívszigetek stb.) 
a DTKH ügyfélszolgálatát kell keresni.

Elérhetősége: 

Levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf.: 90

Elektronikus levelezési címe: ugyintezes@dtkh.hu

Központi fax: 06 28 561 201

Kinek kell bejelenteni a közvilágítási hibát?

Az önkormányzati telefonszámon (06/27-590-
236), vagy e-mail címen várjuk a bejelentéseket.  
Abban az esetben, ha egynél több közvilágítási 
lámpa nem világít, azaz szakaszhibáról beszélünk, 
ebben az esetben az ELMŰ-nél kell jelezni a 
problémát.

Az alábbiakban olyan kérdésekre adjuk meg a választ, amelyeket a sződligeti emberek 
legtöbbször feltesznek a hivatali munkatársainknak.
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Bővülhet sződ-sződliget megállóhely 
p+r parkolója
Egy gépjármű fenntartása egyre 
súlyosabb terhet ró a tulajdonos-
ra. Drágul az üzemanyag, az au-
tópályadíj, a szervizelés. Sokan 
választják azt a megoldást, hogy 
autójukat egy P+R-ben leparkol-
va, tömegközlekedéssel, Sződli-
geten jellemzően vonattal foly-
tatják az útjukat.

Ez valóban örvendetes dolog, de 
az állomás környékén, szinte 
minden m2-et kihasználva par-
koló autók nagy gondot okoz-
nak a volánbuszoknak a P+R 
fordulókban, vagy a lakosoknak 
azzal, hogy folyamatosan kerül-
getni kell az itt-ott elhagyott au-
tókat. 

Azt hiszem mindannyian egyet-
értünk abban, hogy a rendezni 
kell a helyzetet és bővíteni szük-

séges a parkolóhelyek számát.
Elkészült az erről szóló terv, 
amely szerint a meglevő P+R 
parkoló az állomás keleti olda-
lán található kerékpártárolóval 
és buszmegállóval. A szabályo-
zási terv szerint a nyugati olda-
lon véderdő található, ami a vas-
útközlekedésből származó 
zajtól védi a közelben lévő lakó-
épületeket, emiatt ennek az ol-
dalnak a beépítése nem kívána-
tos. A keleti oldal ugyanakkor az 
autópálya közelsége miatt be-
építetlen. Az előirányozott bőví-
tés során 100 darab új parkoló-
hely kerülne kialakításra.

A meglevő parkolóhoz kapcso-
lódva, a tőle északra fekvő terü-
let bekapcsolása. 95 darab par-
kolóhely
kerülhetne kialakításra, fásítás-

sal és zöldsávval. A szabályozási 
terv szerint ez a terület „kötött-
pályás közlekedési terület öve-
zete”, a meglevő csomópont 
használható, új kialakítása nem 
szükséges.

Az egységesítés végett a megle-
vő parkolóterület kisebb mér-
tékű átalakítása javasolt Jelentős 
fakivágásra van szükség, ugyan-
akkor a jelenleg kopár, de vé-
derdőnek jelölt 035/15 hrsz.
területen újra ültethető.



www.szodliget.hu 11

Tiszta vizet a 
poharainkba!

tak ahhoz, hogy az azbeszt cement anya-
gú nyomó cső tömeges felhasználásra 
kerüljön Magyarországon. 
Sok település teljes hálózata ma is csak 
AC csőből áll. 
Tekintettel arra, hogy a gyártás egész vilá-
gon való leállítása szinte pontosan egye-
zik a magyar gazdaságban bekövetkezett 
változás miatti vízigény csökkenés kiala-
kulásával, az utolsó negyed század-a fej-
lesztések visszaesése miatt-alig hozott 
változást az országban üzemeltetett cső-
hálózatok anyagának összetételében. 
Így az -  utolsónak hitelesnek tűnő, 13 éve 
készült - alábbi statisztika nagyjából ma is 
pontosnak tekinthető az arányok szem-
pontjából. 
Csőanyag hossz, km Azbeszt cement 29 
420 Műanyag 25 075 Öntött vas 3012 
Duktil 200 8 Acél 2649 Sentab 269 Egyéb 
222 Összesen 61494 Megállapítható te-
hát, hogy a csőhálózat durván fele eternit 
anyagú. 
Pontos adatok alapján csak becslés, hogy 
ennek a 30 000 kilométernek a fele 40 
évnél idősebb, tehát elérte az általánosan 
elfogadott öregségi határt.

Oké, ezt értem, de miért állt elő ez 
a helyzet?

A most zajló folyamatok a vízellátás álla-
mosítása – azaz a rendszerváltás előtti 
szocialista gyakorlat – irányába mutatnak: 
az állam integrációra kényszerítette a 
szolgáltatókat 2015-ben (400-ból 40 szol-
gáltató lett), szisztematikusan kivérezteti 
őket és elővásárlási, illetve a tönkrement 
szolgáltatók esetében átvételi joga van.
A probléma felszín alatti – minden érte-

lemben. Nincs magas képviselete a víz-
ügynek, hiszen 2010-ben megszűnt a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um, így most három tárcánál tologatják a 
vízellátással, -finanszírozással kapcsola-
tos aktákat. A lakosság azonban a szolgál-
tatóra, és nem az államra haragszik, mert 
nem látja az ellátási problémák valódi 
okait. Ráadásul egy-egy cső cseréje nem 
látványos siker, hiszen ahogy az egyik 
szakember fogalmazott a konferencián: a 
föld alatt nem lehet szalagot vágni. Ehhez 
jönnek még a különadók, amelyek megfi-
zetése után nemhogy felújításra, de kar-
bantartásra sem jut pénz.

Miért sárga a csapvíz?

A csőtörés után szennyeződés kerül a 
rendszerbe, ezért nagy nyomással átmos-
sák azt. A nagy nyomású víz a csövekre 
lerakódott, a vízben egyébként természe-
tesen előforduló vas- és mangánkicsapó-
dás okozta lerakódásokat feloldja, ilyen-
kor azok tartalma jelenik meg az 
ivóvízben a szokásosnál magasabb kon-
centrátumban.

Elpazarolt köbméterek

Az elmaradt rekonstrukciók miatt a kiter-
melt egészséges ivóvíz jelentős hányada 
– a jellemzően 50-60 éve létesített az-
beszt-cement csővezetéken a vezetékek 
és szerelvények elhasználódása, korrodá-
lása miatt – eltűnik a talajban. Nem ritka a 
30-40 százalékos vízveszteség – ezért for-
dulhatott elő Solymáron és környékén, 
hogy közel egy hétig nem jött víz a 
csapból. 

Miért van naponta csőtörés Sződligeten 
(és szerte az országban)?

1925 és 1980 között (előtte és utána csak 
elszórtan) tömegesen használta az egész 
világ az azbeszt cement anyagú csöveket 
ivóvízhálózat létesítésére.
Az anyag, melyet osztrák szabadalmazta-
tója az egyik jó tulajdonsága alapján eter-
nitként (örökké tartó) szabadalmaztatott, 
és így is ismert, gyorsan megnyerte a cső-
hálózati foglalkozó szakemberek szim-
pátiáját. 
Néhány előnye a 100 évvel ez előtt ismert 
anyagokkal szemben, vagy azokkal 
együtt: viszonylag olcsó a gyártása, meg-
felelő szilárdságú, a vízellátásban találha-
tó nyomásviszonyoknak megfelel, hőálló, 
tömör, könnyű, korróziónak ellenáll. 
Azt hitték örökké tart. Az akkor csodála-
tosnak hitt anyag ma a víziközmű szolgál-
tatók egyik legnagyobb problémáját 
okozza. 
Az örökké tartás helyett a tapasztalatok és 
a műszaki becslések alapján az eternit cső 
50-60 év után anyagának átalakulása kö-
vetkeztében kezdi elveszteni eredeti szi-
lárdságát, növekedni kezdett a fajlagos 
meghibásodási mutató. 
A másik problémát az anyag mérsékelten 
tüdőrák keltő hatása okozta. 1970- ben 
hívták fel először a figyelmet erre a tényre. 
Hosszú igenek és nemek után szép lassan 
az egész fejlett világban leálltak az az-
beszt cement anyagú vízcső gyártással. A 
ma is néha fel-fel merülő vitát az okozza, 
hogy a rákkeltő hatást az azbeszt szálak 
orális szervezetbe jutása okozza. Ennek 
viszont nagyon kicsi a valószínűsége (cső-
sérülés, megfúrás, leszabás) a kiépült há-
lózatok esetén, mert sem a cső belső, sem 
a külső felületén nincsenek azbeszt szá-
lak, tehát az ivóvízzel nem érintkeznek.

Hazai helyzet

A hazai gyártó háttér, a múlt század hat-
vanas, hetvenes éveinek nagyszabású ví-
zellátás fejlesztései és nem utolsó sorban 
a magyar öntöttvas csőgyártás 1968- ban 
történő leállítása mind-mind hozzájárul-

Fotó: Egyed Péter
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Stratégia készül az agglomeráció 
kerékpárútak fejlesztésére.

Megvédtük a sződligeti 
emberek érdekeit!

A helyzetértékelési fázisban előzetes szinten összeállították 
a célrendszert (általános, stratégiai és
operatív célok), az alábbiak alapján:

• magasabb szintű stratégiai célok;
• egyeztetések eredményei;
• összegyűjtött hipotézisek (problémák).

A stratégia célja Budapest agglomerációjában a közlekedési 
célú kerékpározás és a vasúttal ingázók arányának növelése 
a kerékpáros útvonal-hálózat (azon belül is kiemelten a tér-
ségi főhálózat) és a kötöttpályás állomások, megállóhelyek 
elérésének javításával. A fejlesztés víziója a közlekedési 
célú kerékpározás erősítése az agglomerációban. 

A Bírósági segítségével sikerült rákényszeríteni a Mészáros 
és Mészáros Kft-t arra, hogy ne az iskolánk és a játszótér 
között vigyék a Samsung ipari szennyvizét.

Új nyomvonaltervet készítettek. Az ipari szennyvíz nyom-
vonala már messze elkerüli Sződligetet. A Samsung gyárnál 
a csöveket átpréselik a vasútvonal és az autópálya alatt, 
majd Václiget határánál ismét egy átfúrással térnek vissza a 
Duna oldalára és Sződligetet elkerülve tart majd a Vácra a 
vezeték, a majd újonnan felépülő szennyvíztisztító üzem 
irányába.

A DMRV Zrt. új szennyvíztisztító a régi mellett 
(Lidl-vel szemben) épül fel, háromszor akkora 
kapacitással és háromszor akkora területen, 
mint a jelenlegi tisztító. A tájékoztatás szerint 
ez a vízmű, csak a Samsung ipari szennyvízét 
és kommunális vizét tisztítja majd.

Egy csatát most megnyertünk, de a háborút még 
nem. Nem dőlhetünk hátra, nem lehet meg-
nyugvásunk addig, ameddig pontosan nem tud-
juk azt, hogy a gyár milyen anyagokat bocsájt 
ki egyrészt az ipari szennyvízében, másrészt a 
hűtőtornyokon keresztül a légtérbe 

A hálózati fejlesztések prioritási

1. Az agglomerációs települések és Budapest közötti ingá-
zás elősegítése a vasútra (és másodsorban autóbuszállomá-
sokra, végállomásokra) való kerékpáros ráhordással;

2. A fővároshoz közelebb fekvő agglomerációs települések 
és Budapest között kerékpárral történő ingázás elősegítése;

3. Az agglomerációs települések közötti, közlekedési célú 
kerékpározás elősegítése;

4. Településeken belüli közlekedési célú, illetve általában a 
szabadidős célú kerékpározás fejlesztése 

A hálózat tervezése során szem előtt kell tartani az alábbi öt fő követelményt: biztonság, kohézió, közvetlenség, kényelem, 
vonzó kialakítás.

Térségünkben a Vác-Veresegyház – Gödöllő főhálózat tervezése szerepel, mint kiemelt stratégiai cél.

elpárologtatva.

Folyamatosan figyelnünk kell nem csak az ásott és fúrt kutak 
vízszintjét, de a kutakban lévő vizek minőségét is. 
Ugyan a beruházást nem állíthatjuk meg, de azt feltétlenül 
el kell érnünk, hogy emberekre ártalmas, veszélyes anyag 
ne hagyja el a Samsung gyár területét.
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Hulladék szállítás
Ha kinézek az utcára, akár itt a munkahe-
lyemen, akár otthon, azt látom, hogy lassan 
3 hete nem vitték el a zöldhulladékot és két 
hete nem vitték el a szelektív hulladékot.
Már kezd szaga lenni.

Miért történhet mindez?

Az egyik magyarázat szerint a DTKH-nak 
nincs elég kukása, és a munkaerőhiány 
okozza a járatkieséseket.

A másik – kevésbé ismert – magyarázat sze-
rint a kukaholding nem fizette meg a DTKH 
-nak a szolgáltatás díját. A leadott 3,5 milli-
árdos számlából 2,1 milliárdot utalt mind-
össze. Hiányzik egymilliárd. Nincs pénz 
üzemanyagra, nincs pénz a kukások túlórá-
jának kifizetésére. Ha valaki emlékszik még 
a Zöldhíd sztorira, az ugyanígy kezdődött.

2020-ban a fideszes polgármesterek meg-
buktatták a zöldhíd addigi elnökét Gémesi 
Györgyöt.  A jelenlegi elnök, Juhász István, 
Kistarcsa fideszes polgármestere.. Juhász 
egy napon azzal a javaslattal állt elő, hogy a 
Zöld Híd kft. felét adja el a társulás, egy má-
sik közszolgáltatónak, a kecskeméti köz-
pontú Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálko-
dási Nkft.-nek.

Az indoklás az volt, hogy a befolyó összeg-
ből rendezhetnék a társaság még mindig 
fennálló anyagi problémáit, a méretgazda-
ságosság okán is jó lehet, ha beszáll a nagy 
tapasztalattal bíró cég.
Egyedül nekünk, Sződligetnek nem tetszett 
a megoldás, arcpirítóan alacsonynak tartot-
ták a DTKH által adott 92 millió forintos ér-
tékbecslést a 3,5 milliárd forintos mérleg-
főösszegű cégre. 

Miután egy társulási ülésen prezentálták az 
egybegyűlteknek, milyen borzalmas anyagi 
helyzetben van a közszolgáltató, a települé-
sek megszavazták, hogy 45 milliós vételá-
ron a DTKH-é legyen a cég 49 százaléka. 

Egy ellenszavazat volt: Sződliget!
Úgy gondolták, hogy itt valami bűzlik: a ka-
tasztrófavédelmes időszakra (amikor egyéb-
ként szerintük kapott elég forrást a cég) 
mintha szándékosan hoztak volna ki nagy 
veszteséget egészen furcsa költésekkel, pél-
dául indokolatlanul sok és jól fizetett admi-

nisztratív pozícióval, vagy éppen busás pré-
miumokkal. Meggyőződésünk szerint az 
volt a cél, hogy mindenáron bebizonyítsák, 
nem lehet nyereségesen működtetni, ezzel 
győzzék meg a polgármestereket az eladás-
ról.

Maga az ügylet jogszabályi szinten is furcsa 
volt: mivel önkormányzati vagyonról van 
szó, a törvény alapján nyílt pályázatot kelle-
ne rá kiírni,. Juhász István társulási elnök vi-
szont beszerzett szakvéleményeket a me-
gyei kormányhivataltól és Mager Andrea 
akkori tárca nélküli minisztertől, ezekben 
kihozták, hogy mivel a cég már a társulásé, 
nem számít önkormányzati vagyonnak. Így 
semmi akadálya nem maradt a tranzakció-
nak.

Innentől a Zöld Híd társulás és a kecskemé-
ti cég együtt látták el a feladatokat, majd 
2021-ben újabb csavarral a DTKH közvet-
len szolgáltatási szerződést kötött a terület 
több mint száz településével. Ezzel a 49 
százalékos tulajdonos gyakorlatilag meg-
szerezte a teljes szolgáltatási területet, a 
Zöld Hídnál csak a telephelyek, ingóságok 
maradtak.

Ebben a helyzetben írta ki nyilvános poszt-
ban a Facebookra Juhász István kistarcsai 
fideszes polgármester és társulási elnök, 
hogy az ügyfelek által is érzékelhető káosz 
oka a jó öreg elszámolási vita az NHKV-val. 
Juhász állítása szerint „a benyújtott adatszol-
gáltatás alapján a  DTkH Nonprofit Kft. net-
tó 3,5 milliárd Ft díjra jogosult, ehhez képest 
a közszolgáltató által benyújtható számla 
összege nettó 2,1 milliárd Ft”. 
Hiányzik 1,4 milliárd forint.

Sokak szerint a fideszes hulladékgazdálko-
dási cégek felosztották egymás között orszá-
got, de a fideszes politkusok még nem. Ezért 
csuklóztatják, véreztetik ki egymást, mit sem 
törődve azzal 300.000 emberrel, akik a 
szolgáltatási területen élnek.

Mi a megoldás?

Magánemberként – hiszen magánember-
ként állok csak jogviszonyban a kukáscé-
gekkel, nekik fizetem a csekket - bejelentést 
tettem a fogyasztóvédelemnél.

Ezt a bejelentés szerkeszthető formában az 
önkormányzati honlapra is feltötöttem. Bí-
zom benne, hogy legalább olyan erélyesen 
és gyorsan jár el a fogyasztóvédelem, ahogy 
egyes fapados légitársaságok esetében.

Mindamellett polgármesterként nem va-
gyok hajlandó aláírni a cégnek a teljesítés-
igazolást addig, amíg az utcán bűzölög a 
szemét.

Úgy tűnik, hogy nem Európa irányába hala-
dunk. Sokan már beleöntötték a zöldhulla-
dékot, vagy a szelektívet a kukába – más 
megoldás híján.

Nem vagyok benne biztos, hogy ez a sze-
méthelyzet a közeljövőben rendeződni fog, 
ezért azt tudom mondani, hogy mindenki 
keressen valamilyen egyéni megoldást, és 
tegye meg a bejelentés a fogyasztóvédelem-
nél.

Ha az állam nem tudja kezelni a szemét-
helyzetet, adják vissza az önkormányzatok-
nak! Mi majd megoldjuk. Probléma nélkül, 
ahogy korábban is.

Nem butaság az uniós szubszidiaritás irány-
elv. Azaz a probléma helyéhez legközelebb 
kell keresni a megoldást. Ez a leginkább ha-
tékony és a legolcsóbb megoldás.

Juhász Béla
polgármester

Ps.
Vélhetően a panasz, illetve a teljesítésiga-
zolás visszatartása miatt néhány napja 
ugyan elvitték a hetek óta felhalmozott 
zöldhulladékot és szelektívet, de biztos va-
gyok benne, hogy újra kezdődik a történet. 
Igazolja a gyanúmat az, hogy a (szelektíves 
napon) kirakott zsákok még ott fekszenek 
az út szélén.
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Megkezdtük 
a főtéri padoknak 

a felújítását

Sződligeti Veteránautós és 
Motoros találkozó

Augusztus 28-án 10.00 órától 
a Duna parton.

Hiánypótlás

Sokan mondták, hogy rendben van a Duna part, de azt a pár 

métert még meg kellene csinálni. Most elkészült. Így már 

könnyebben közelíthetik a Duna partot a kutyasétáltatók, 

vagy a kerékpárosok.

Méltó környezetbe került a Trianon emlékmű is.





LIGET FESZT 
2022. szeptember 10.

program:

1600  Az Akela kutyaiskola legjobbjai

1630 Váci ifjúsági fúvószenekar 

1730 díjátadás

1800 Derby Dance Band 

1900 BMX banditák (kerékpáros bemutató)

2000 CIMBALIBAND


