
Rezsiemelési 

segély 

Azoknak a lakóknak nyújtunk 
segítséget, akik kizárólag gázzal 
vagy villannyal fűtik 
ingatlanjukat. A segély mértéke 
megegyezik egy köbméter tűzifa 
hatósági árával, plusz az 
ideszállítási költséggel, így 
egyszeri 30.000 Ft igényelhető. A 
jogosultsági szempontok 
ugyanazok, mint a tűzifa 
esetében. Az erre vonatkozó 
kérelem a hivatalban elérhető. 
 

Tájséta 

gombakereséssel  

Október 29-én délelőtt a Magyar 
Tájnap alkalmából Szalatnak, 
mint a Hét Patak Gyöngye 
Natúrpark egyik települése 
tájsétát szervez. 

 

Szalatnaki Nonprofit a Hegyvidéki 

Adventen  

Szalatnaki Nonprofit Kft. ismét felvonul portékáival a budapesti Hegyvidéki 

Adventre! Elsősorban újra papírkosarakat viszünk, de szívesen befogadunk 

szalatnaki lakóinktól vagy hátrányos helyzetű településen élőktől termékeket! Akik 

még nem jutottak piachoz, még nem vállalkozók, de gondolkodnak megoldásokban. 

Nekik szeretnénk segíteni. Aki szeretne bekapcsolódni az év végi papírkosár hajrába 

- esetleg nincsen munkája, vagy kiegészítő jövedelemre vágyik, lehet gyermekeket 

nevelő fiatal vagy nyugdíjas, teljesen mindegy- most még megtanulhatja 

dolgozóinktól a kosárkészítést, ha pedig szép termékeket ad le, a nonprofit átveszi, 

majd értékesíti Budapesten. De befogadunk horgolt amigurumikat, és bármilyen 

kreatív helyi terméket, amit árusíthatunk! Keressetek minket a hivatali számon, vagy 

a 06205568299- en. 

Szociális tűzifa  

Szociális tűzifa támogatás jogosultsági szempontját érintő legfontosabb változás, hogy az egy főre 150.000 Ft vagy az alatti 

nettó nyugdíj, vagy bármilyen aktív korú keresetből származó jövedelem már lehetőséget ad a pályázat benyújtására- 

egyedülállóknál. Családok esetén egy főre jutó 90.000 Ft alatti jövedelem esetén igényelhető. A pályázat elbírálásánál előnyt 

élveznek a nyugdíjasok, a kizárólag fafűtést használók és azok az emberek, akik otthonukban ápolják hozzátartozójukat. 

Ingatlanonként egy kérelmet fogadunk be, ennek feltétele, hogy a kérelmező pedig igazoltan- állandó lakosként és/ill. 

életvitelszerűen az adott ingatlanban éljen. Az adott ingatlanban -amennyiben az egy háztartás (egy mérőóra,  közös közteher 

viselés) - egy kérelem adható be. Ellenőrizni fogjuk, hogy a kérelmező bejelentett ideiglenes vagy állandó lakcíme az adott 

ingatlanban van bejegyezve, illetve legalább egy nyugdíjfolyósítási dokumentummal, vagy családtámogatási bizonylattal, 

kereset igazolással az összeghatár alatti havi bevételt. 

Halloween és Tökös Nap 

Október 29- én este 18.00-22.00- ig Halloween és egyéb tökös mulatságot 

tartunk Szalatnakon. Jelmezben jönni ér! Program: kincskeresés a sötét 

elhagyott épületekben. Tábortűz, szalonna és pillecukor sütés. A rendezvényt 

gitáros együtt-énekléssel zárjuk. Zenél: Kiss Dávid András. Gyertek hozzánk, 

izgalmas és látványos este lesz! Gyermekek szülői kísérettel érkezhetnek. 
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A globális energiaválság Szalatnakot érintő pontjai:  

A közüzemi díjak közel hétszeresére változtak - jelentős kompenzáció nélkül a tartalékaink elfogynak. A polgármesteri 

hivatal- szociális iroda, orvosi rendelő, német önkormányzat helyisége, kultúrház, könyvtár energetikai költsége az eddigi 1,5 

millió forintról körülbelül 8 millió forintra változik. Ennek kifizetése meglehetetleníti a település gazdasági folyamatait és 

elveszítjük tartalékainkat. Ezekkel a kérdésekkel nem vagyunk egyedül, minden önkormányzat és vállalkozás hasonló 

gondokkal küzd ma Magyarországon.  

Ezért válságkezelő tervet kell készítsünk, arra az esetre, ha nem érkezik kompenzáció, vagy nem alakul kedvezőbben a 

helyzet a világpiacon és nálunk.  

Mindezek első drasztikus lépései, azért szükségesek, hogy Szalatnak túlélje a válságot, továbbra is tudjunk fejleszteni, 

pályázni.   

- A hivatalban, és a hozzá tartozó egységekben a jövő héten tíz fokra állítjuk a fűtést, és amikor 15 fok alá csökken a belső 

hőmérséklet a válságkezelés indul 

- legkésőbb november 1- től (az időjárástól függően) heti két napot tart nyitva a hivatal kedden és szerdán  

- a hivatali helyiségben nem lehet több, mint 17 fok 

- az orvosi rendelőben max 22 fok 

- a szociális gondozók irodáját év végéig fenntartjuk, utána felbontjuk az irodára vonatkozó szerződést, mivel a fenntartójuk 

által fizetett bérleti díj nem fedezi a költségeinket - így minőségi munkavégzésre alkalmatlan  

- a német klub szintén 10 fokon tartandó  

- fűtési szezonban határozatlan ideig semmilyen rendezvényre; halotti tor, keresztelő stb nem berelhető az önkormányzat 

egyik helyisége sem, kivéve a mai napig bejelentetteket- azokat pedig a teremberleti díj melletti közüzemi díj pontos 

elszámolással engedélyezzük 

-  szabadtéri programokat tartunk: Halloween a gyerekeknek, Mikulás házhoz megy, adventi vásár és forgatag az ünnepi héten 

- év végi tombolasorsolás 

- a kiadó termeket nem tudjuk temperálni, így vegye ki aki szeretné 

- a kollégák home office - ban dolgoznak heti három nap, de az nem azt jelenti, hogy az ügyintézés megáll ezeken a napokon 

- mobiljukon és online elérhetőek hivatali időben.  

- továbbá online felületet dolgozunk ki a kapcsolattartásra, illetve igény esetén személyesen házhoz megyünk a nem ügyeleti 

napokon is és segítünk ha szükséges, az egyedi ügyek intézésében  

- a falugondnoki helyiség szintén bezár - a falugondnok munkaidőben otthonában lesz elérhető  

- a falugondnoki járatok és szolgáltatások egyelőre ugyanúgy maradnak  

- a könyvtár üzemel, a keddi és szerdai napokon lehet látogatni 18.00- ig 

- a tervezett színházi rendezvényt megtartjuk  

- a temetőben idén nem lesz fakivágás- egyrészt azért mert az egyházzal még nem rendeztük a tulajdonviszonyokat, másrészt 

nagy anyagi vonzata van 

- közfoglalkoztatás létszámát nem emeljük. 
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- a német nemzetiségi önkormányzat rendezvényére csak minimális fűtést tudunk biztosítani, minden meghívott öltözzön 

kicsit melegebben 

A közvilágítás idén zavartalanul működni fog, a testület a következő ülésen döntést hoz arról, hogy januárban szükséges lesz- 

e csökkenteni az intenzitását a fő utcában, illetve teljesen megszüntetni egy bizonyos intervallumban 11.00-04.00- között az 

önkormányzati utak mentén. Mindezen intézkedések feloldásra kerülnek az energiaárak mérséklésével vagy kormány általi 

kompenzációjával. 

Fejlesztéseink: 

A sebességmérő tábla kifizetési kérelmét elfogadták- utalásra előkészítették.  A vis major pályázatunk kifizetési kérelmének 

elbírálását várjuk. A kegyeleti pályázat első mérföldkövét a jövő héten lezárjuk, kifizetése idén remélhetőleg megtörténik. 

Ezután előreláthatólag tavasszal kezdjük a ravatalozó felújítását.  

Mi a legfontosabb?  

Az egyre nehezedő rajtunk kívül álló nyomás ellenére tartsunk össze, bízunk abban, hogy az intézkedések Szalatnak túlélését 

és tartalékai megőrzését segítik elő, hogy jövőre is legyenek beruházások, ne álljon meg a településfejlesztés! 
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