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Lapunk megjelenésének 
módosulásáról

Tisztelt olvasóink! Januártól a nyersanyag- és enegiaárak nem várt 
változása, megemelkedése miatt az Isaszeg Önkormányzati Tájékoz-
tató példányszámában, terjedelmében és terjesztésében is változások 
álltak be. Ezért a képviselő-testület döntése alapján a tájékoztató a 
korábbi 3700 helyett 800 példányban, 16 oldalon jelenik meg nyom-
dai kivitelben.

Az újságot nem terjesztők juttatják el az egyes háztartásokba, 
hanem a következő helyeken tudják elérni az olvasók: Isaszegi 
Polgármesteri Hivatal, Rákóczi utca 45.; Zöld ABC – Faragó-bolt, 
Aulich utca 11.; Piri és Guszti virágüzlet, Templom utca 31.; Jókai 
Mór Városi Könyvtár, Dózsa György utca; Erzsike papírbolt, 
Kossuth Lajos utca 137.; Kovács Attila zöldséges, Madách utca 7.; 
Isaszegi Humánszolgáltató Központ, Móricz Zsigmond utca 16.; 
MÁV-vasút állomás. Megértésüket köszönjük.

SZERKESZTŐSÉG

Változott a hivatal 
ügyfélfogadási rendje

A képviselő-testület döntése értelmében, energiakölt-
ségek megtakarítása céljából 2023. március 31-ig a 
polgármesteri hivatal a következők szerint fogadja az 
ügyfeleket.

Polgármesteri hivatal: hétfő 13.00–17.00; szerda 
8.30–17.00; csütörtök 9.00–12.00

Anyakönyvvezetők: hétfő 8.00–12.00, 13.00–17.30; 
szerda 8.00–12.00, 13.00–17.00; csütörtök 8.00–12.00

Ügyfélszolgálat: hétfő 8.00–12.00, 13.00–17.30; 
kedd, szerda, csütörtök 8.00–12.00, 13.00–17.00

A polgármesteri hivatal munkatársai a jelzett 
időszakban hétfőtől csütörtökig 7.30-tól 17.30-ig dol-
goznak, pénteki napokon a hivatal zárva tart. Együtt-
működésüket kérjük, megértésüket köszönjük!

TÓTHNÉ PERVAI KATALIN jegyző

Változtak a kedvezményes földgázár támogatásának feltételei

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy 
módosult az egyes egyetemes szolgál-
tatási árszabások meghatározásáról 
szóló 259/2022. (VII. 21.) kormányren-
delet, így kedvezőbbek lettek a családi 
fogyasztói közösségekre vonatkozó 
szabályok feltételei. 

A rendelet módosítását követően 
kibővül azon kedvezményezettek köre, 
akik élhetnek a kedvezményes föld-
gázár-támogatással. Mindezek értelmé-
ben a hatósági bizonyítvány kiállítása 
során január 10. napjától már nem kell 
figyelembe venni az önálló rendeltetési 
egységek önálló bejáratára, valamint a 
lakások műszaki megosztására vonat-
kozó követelményeket, amennyiben a 
lakások a jogszabályban foglalt egyéb 
követelményeknek eleget tesznek. Mind-
ezek alapján azon ingatlanok esetében is 
megadható a 2-4 lakás rendeltetési egy-
ségre vonatkozó hatósági bizonyítvány, 
amelyeknél a lakások egybenyílnak. 

Nem szükséges például a fizikai-
lag teljesen elkülönített/leválasztott 
lépcsőfeljáró. Az nyílhat akár a lenti 

lakás nappalijából vagy közös előteréből 
is. Fontos kiemelni azonban, hogy az 
OTÉK (országos településrendezési és 
építési követelmények) 105. §-ában fog-
lalt lakás feltételeinek továbbra is meg 
kell felelnie külön-külön minden la-
kásnak. Így minden lakásban kell, hogy 
legyen külön konyha, vécé, fürdőszoba. 
A harminc négyzetmétert meghaladó 
hasznos alapterületű lakás legalább egy 

lakószobája hasznos alapterületének 
legalább tizenhat négyzetméternek kell 
lennie.

A kérelmeket a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálatán, illetve postán és 
ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 
A kérelem letölthető a hivatal honlap-
járól (Isaszeg.asp.lgov.hu), valamint az 
ügyfélszolgálaton is átvehető. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Devizában is befizetheti iparűzési adóját

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy az adózók 2023. év január 
1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről 
szóló 366/2022. (IX. 26.) kormányrendelet alapján a helyi 
iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is 
megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, 
amelyeknek a bevétele részben vagy teljes egészében devizá-
ban érkezik be. A kormányrendelet által biztosított új lehető-
ség – elsősorban az említett cégek számára – megkönnyíti az 
önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizeté-
sét. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől 
kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban 
vagy euróban is be lehet fizetni. A devizában történő befizetés 
lehetősége minden cég számára elérhető.

Az adózó a 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi 
iparűzésiadó-előleg és a helyi iparűzésiadó-fizetési kötele-
zettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) 
által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat 
részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben való 
adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza 
beszedési technikai számla” elnevezésű, forintban vezetett 
elszámolási számlát nyitott. Erre az elszámolási számlára 
lesz lehetőségük az adózóknak 2023. január 1-jétől euróban 
vagy amerikai dollárban devizaátutalással teljesíteni a helyi 
iparűzésiadó-fizetésüket.

A Magyar Államkincstár Isaszeg Város Önkormányzatá-
nak részére nyitott „HIPA deviza beszedési technikai számla” 
adatai a következők: az önkormányzat neve Isaszeg Város Ön-
kormányzata; számlaszáma: 10032000-00353700-02120018; 
a számla IBAN-száma: HU61 1003 2000 0035 3700 0212 0018.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a devizaátutalás 
kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell 

tüntetnie az önkormányzat kincstárnál vezetett, 28 karakter 
hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl 
a számlavezető („account with institution”) Magyar Állam-
kincstár BIC-kódját – HUSTHUHB –, valamint a Kincstár 
levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti 
Bank BIC-kódját is: MANEHUHB. SEPA- (egységes eurófi-
zetési övezet) átutalás esetén a kedvezményezett bankjának 
BIC-kódjaként a kincstár HUSTHUHB BIC-kódját kell 
feltüntetni.

A kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 
számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Ma-
gyar Nemzeti Bankhoz mint a kincstár számlavezető bankjá-
hoz történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és 
a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos általános üzleti 
feltételeiben foglaltak szerint a kincstár számláján jóváírt fo-
rintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénz-
forgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzésiadó-besze-
dési számlájára.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra is, hogy a devizá-
ban megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a 
kormányrendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat 
helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján 
való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd 
néhány nappal hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla-kivo-
natán (adózóknak online elérhető elektronikus önkormányza-
ti portálon (Ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül, valamint 
az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése 
során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített 
befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az 
elszámolt forintösszeget.

POLGÁRMESTERI HIVATAL,  
ADÓIRODA
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Célszerű mielőbb nyilatkozni az szja-kedvezményekről

Akinek valamilyen kedvezmény jár a személyi jövedelem-
adóból, annak érdemes mielőbb kitöltenie az adóelőleg-nyi-
latkozatot, hogy a munkáltatója, kifizetője az adóelőleg 
kiszámításához mielőbb figyelembe vegye a kedvezményeket. 
A leggyorsabb megoldás az online nyilatkozat.

A legegyszerűbb megoldás az adóelőleg-nyilatkozat online 
benyújtása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjáról 
elérhető online nyomtatványkitöltő alkalmazással (ONYA). 
Ehhez a központi azonosítási ügynök (KAÜ-) azonosítás-
ra (például belépés az ügyfélkapun) van szükség. A webes 
felület a kitöltést is segíti, mivel az új nyilatkozatban a NAV 
által ismert adatok már szerepelnek. Az online beküldött 
dokumentumot a NAV automatikusan továbbítja a megjelölt 
munkáltatónak, kifizetőnek.

Továbbra is ki lehet tölteni a nyilatkozatot papíron, ame-
lyet aláírva, két példányban személyesen kell átadni a mun-
káltatónak. Ehhez a NAV honlapjáról letölthetők az ajánlott 
nyilatkozatminták és a kitöltési útmutatók. Az év közben 
érvényesített kedvezmények automatikusan bekerülnek a 
NAV által készítendő adóbevallási tervezetbe.

Továbbra is adóalap-kedvezmény jár a huszonöt év alatti 
fiataloknak. Nekik ugyanis nem kell személyi jövedelemadót 
fizetniük az összevont adóalapba tartozó, törvényben megha-
tározott egyes jövedelmeik után a kedvezmény havi összegéig, 
amely 2023-ban 499 952 forint. Ez 74 993 forint adómegta-
karítást jelenthet havonta. Ehhez nem kell nyilatkozni, mert 
a munkáltató automatikusan figyelembe veszi ezt a kedvez-
ményt.

Újdonság a magasabb összegű családi kedvezmény a beteg 
gyermeket nevelő családok számára. Tartósan beteg, illetve 

súlyosan fogyatékos gyermek után a családi kedvezmény 
összege 66 670 forinttal emelkedik havonta.

Ugyancsak újdonság a harminc év alatti anyák kedvez-
ménye, amelyet az a huszonötödik életévét betöltött fiatal 
anya érvényesíthet, akinek a vér szerinti vagy örökbe fogadott 
gyermeke után vagy magzat után a családi kedvezményre való 
jogosultsága 2023. január 1-jétől nyílik meg. A kedvezményt 
például az a kismama érvényesítheti, aki terhességének 91. 
napját 2023. január 1-jén vagy azt követően tölti, vagy az a 
fiatal anya, akinek a gyermeke 2023. január 1-je után születik 
meg, vagy a gyermeket 2023-ban vagy azután fogadják örökbe 
a szülők. A harminc év alatti anyák kedvezményének összege 
havonta legfeljebb 499 952 forint jogosultsági hónaponként, 
ami 74 993 forint havi adómegtakarítást jelent.

A személyi kedvezmény mértéke a minimálbér emelke-
déséhez igazodva idén 77 300 forint, ami a gyakorlatban havi 
11 595 forint adómegtakarítást jelent.

A korábbi személyijövedelemadó-kedvezmények mind-
egyike (négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezmé-
nye, első házasok kedvezménye, gyermekek után járó családi 
kedvezmény, személyi kedvezmény) továbbra is érvényesíthe-
tő, jogosultsági feltételeik nem változtak.

A részletekről a NAV honlapján (Nav.gov.hu) a 73-as 
információs füzetben tájékozódhatnak az érdeklődők, illetve 
bővebb információ kérhető a NAV infóvonalán, a 1819-es 
telefonszámon.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Honlap: Nav.gov.hu • Video FTP server: Media.nav.gov.hu/
media. Híreinket kövesse a közösségi oldalakon is!

Tüdőszűrés

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
Isaszeg városban február 28-tól március 
8-ig a hatályban lévő járványügyi szabá-
lyok (kötelező védőmaszk használata) 
figyelembevételével minden negyven-
éves vagy ennél idősebb személynek 
ajánlott tüdőszűrést tartunk.

Szűrési napok: február 28., március 
1., 2., 3., 6., 7., 8., mindennap 8-tól 18 
óráig.

A tüdőszűrés helyszíne: 2117 
Isaszeg, Hunyadi u. 17–19. (új egész-
ségház).

Személyi igazolványát, tajkártyáját, 
valamint az előző évben kapott tüdő-
szűrő-igazolását hozza magával.

A munkaköri, szakmai, illetve 
személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján 
a mellkasröntgen-vizsgálatot erre a 

célra igénylő lakosoknak 1700 forint 
térítési díjat kell fizetniük, a szűrés 
helyszínén kapott, a törökbálinti kórház 
számára szóló csekk postán történő 
befizetésével. A vizsgálat eredményéről 
legkésőbb tizennégy napon belül szak-

orvosi leletet adnak ki, ehhez szükséges 
az érintett nevére szóló felbélyegzett 
válaszboríték leadása; a befizetésről a 
számlaigénylést a borítékba téve jelezni 
kell.

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Rendelési idő változása

Az I. számú gyermekorvosi rendelő rendelési ideje március 1-jétől 8–11 órára módosul. Hétfőtől csütörtökig a rendelési idő 
változatlan marad.

Az Isaszeg 1. sz. házi gyermekorvosi 
körzet elérhetőségei
Cím: 2117 Isaszeg, Hunyadi utca 19.  
Orvosok: dr. Bányász Edina és  
dr. Schlick-Szabó Anna. 

Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek 
14-től 17 óráig, kedd, csütörtök 8-tól 11 
óráig.

Vizsgálatra legkésőbb a rendelé-
si idő vége előtt fél órával meg kell 
érkezni! Telefonálni a rendelési idő első 
félórájában lehet: 28/757-677.

Részletes információk az Isaszeg 
1. sz házi gyermekorvosi körzet Face-
book-oldalon találhatók. Az alábbi 
QR-kódot beolvasva könnyedén az 
oldalunkra navigálhat:
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Itt az idő
Ösztöndíjak 2023

Felsőoktatási intézményben tanulók tanulmányi  
ösztöndíja
Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottsága az Isaszeg Város Önkormányza-
ta képviselő-testületének a középiskolai és felsőfokú tanul-
mányi támogatásokról szóló 7/2022. (III. 25.) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint azonos összegű, de 8000 Ft/
hónapot meg nem haladó tanulmányi ösztöndíjban részesít-
heti azt a főiskolai, egyetemi hallgatót, aki
•  államilag finanszírozott nappali tagozatos képzésben vesz 

részt az első diploma megszerzéséhez;
•  az egységes tanulmányi rendszerből származó, az adott 

szemeszterre vonatkozó tanulmányi eredmények igazolása 
szerint legalább 4,5 tanulmányi átlagot ért el;

•  a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg a mindenkori szociális vetítési 
alap 300 százalékát, azaz 2023-ban a 85 500 Ft-ot.

A tanulmányi és a szociális ösztöndíj (Bursa) együttesen nem 
igényelhető. A támogatás összege szeptember 1-jétől január 
31-ig, illetve február 1-jétől június 30-ig állapítható meg.

A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelem tanulmányi fél-
évenként minden év február 28-ig, illetve szeptember 30-ig 
nyújtható be az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, 
Rákóczi u. 45.)
•  ügyfélszolgálati irodájában (tel.: 28/583-100): hétfő 8–12 

és 13–17.30, kedd, szerda és csütörtök 8–12 és 13–17 óra;

•  szociális és igazgatási irodájában (8. sz.) (tel.: 28/583-104): 
hétfő 13–17; szerda 8.30–12 és 13–17, csütörtök 9–12 óra.

A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelemhez csatolni szükséges 
dokumentumok:
•  a hallgatói jogviszony igazolása;
•  az egységes tanulmányi rendszerből származó, az adott 

szemeszterre vonatkozó tanulmányi eredmények igazo-
lása;

•  a közös háztartásban élők jövedelemigazolásai;
•  a kérelmező és a családtagok tajkártyának, lakcímkártyájá-

nak, személyazonosító igazolványának másolata.

Középiskolában tanulók egyszeri tanulmányi támogatása
Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottsága az Isaszeg Város Önkormányza-
ta képviselő-testületének a középiskolai és felsőfokú tanul-
mányi támogatásokról szóló 7/2022. (III. 25.) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint egyszeri, azonos összegű, de 
15 000 Ft-ot meg nem haladó támogatásban részesítheti azt a 
középiskolai oktatási intézményben tanulót, aki
•  nappali tagozatos képzésben vesz részt az érettségi meg-

szerzéséhez;
•  a bizonyítványban feltüntetett tanulmányi átlaga a 4,6 

átlagot kerekítés nélkül eléri.
A támogatás iránti kérelem a tanulmányi félév befejezését 
követően minden év február 15. és július 15. napjáig nyújt-

ható be az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, 
Rákóczi u. 45.)
•  ügyfélszolgálati irodájában (tel.: 28/583-100): hétfő 8–12 

és 13–17.30, kedd, szerda, csütörtök 8–12 és 13–17 óra.
•  szociális és igazgatási irodájában (8. sz.) (tel.: 28/583-104): 

hétfő 13–17, szerda 8.30–12 és 13–17, csütörtök 9–12 óra.
A kérelemhez csatolni szükséges dokumentumok:
•  az iskola igazolása, amelynek tartalmaznia kell az érettségi 

megszerzésére irányuló tagozat pontos megnevezését/jog-
viszonyt igazoló lap;

•  az adott félévi/tanév végi bizonyítvány másolata;
•  a bankszámlakivonat másolata, amennyiben a támogatást 

bankszámlára kéri;
•  tajkártya, lakcímkártya, személyazonosító igazolvány 

(a kérelmező és a tanuló).

Középiskolákban tanulók egyszeri támogatása rászorult-
ság alapján
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális 
és Egészségügyi Bizottsága Isaszeg Város Önkormányzata 
képviselő-testületének a középiskolai és felsőfokú tanulmányi 
támogatásokról szóló 7/2022. (III. 25.) önkormányzati rende-
letében foglaltak szerint egyszeri, azonos összegű, de 15 000 
Ft-ot meg nem haladó támogatásban részesítheti azt a közép-
iskolai oktatási intézményben tanulót, aki
•  nappali tagozatos képzésben vesz részt az érettségi meg-

szerzéséhez;

•  a bizonyítványban feltüntetett tanulmányi átlaga a 4,0 
átlagot kerekítés nélkül eléri;

•  a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó havi 
jövedelme nem éri el a pályázat elbírálásakor érvényben 
lévő mindenkori szociális vetítési alap 200 százalékát, azaz 
2023-ban az 57 000 Ft-ot;

•  és a környezettanulmány alátámasztja a szociális rászorult-
ságot.

A támogatás iránti kérelem a tanulmányi félév befejezését köve-
tően minden év február 15. és július 15. napjáig nyújtható be az 
Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.)
•  ügyfélszolgálati irodájában (tel.: 28/583-100): hétfő 8–12 

és 13–17.30, kedd, szerda, csütörtök 8–12 és 13–17 óra.
•  szociális és igazgatási irodájában (8. sz.) (tel.: 28/583-104): 

hétfő 13–17, szerda 8.30–12 és 13–17, csütörtök 9–12 óra.
A kérelemhez csatolni szükséges dokumentumok:
•  az iskola igazolása, amelynek tartalmaznia kell az érettségi 

megszerzésére irányuló tagozat pontos megnevezését (az 
igazolás a kérelemnyomtatvány része);

•  az adott félévi/tanév végi bizonyítvány másolata a tanul-
mányi átlagról;

•  a közös háztartásban élők jövedelemigazolásai;
•  a bankszámlakivonat másolata, amennyiben a támogatást 

bankszámlára kéri;
•  tajkártya, lakcímkártya, személyazonosító igazolvány 

(a kérelmező és a tanuló).
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Damitanoda

Gyere hozzánk a Damiba! Ismerkedj iskolánkkal és az elsős tanító 
nénikkel!
• Farsangolj velünk, tanuljunk játékosan február 25-én 10-től 11 óráig.
• Tavaszváró iskola-előkészítő foglalkozás március 18-án 10-től 

11 óráig.
• Legyél te is nagy! „Nagy vagy” ügyességi játék- és sportfoglalkozás 

április 15-én 10-től 11 óráig.

Az iskolai beiratkozás időpontja április 20–21. Helyszín: Isaszegi Damja-
nich János Általános Iskola. 

Mindenkit szeretettel várunk:
NAGY NIKI NÉNI ÉS HANÁK CILI NÉNI

tanítók

A Rendőrségi Igazgatási Központban (1139 Bu-
dapest, Teve utca 4–6.) február 9-én 10 és14 óra 
között megrendezendő állásbörzén az egyéni 
tájékoztatás mellett az egyes munkaköröket be-
töltő szakemberekkel, tanulókkal hallhatnak pó-
diumbeszélgetéseket az érdeklődők, és lehetőség 
lesz a jelentkezéssel kapcsolatos egészségügyi és 
pszichológiai konzultációra is.

Az eseményre látogatók megismerked-
hetnek a Közép-Magyarország régió rendőri 
szerveinél (Budapesti Rendőr-főkapitányság, 
a Készenléti Rendőrség, a Pest Vármegyei 
Rendőr-főkapitányság, a Repülőtéri Rendőri 
Igazgatóság) betölthető egyenruhás és civil 
munkakörökkel, de továbbra is várjuk – a Ké-
szenléti Rendőrség Határvadász Ezredének 
állományába – Bács-Kiskun és Csongrád-Csa-
nád vármegye területére a szerződéses határva-
dászok jelentkezését. 

Az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a 
tíz hónap képzési idejű rendőrjárőr, a szerző-
déses határvadász, a fegyveres biztonsági őr, az 
iskolaőr, a határrendész feladatairól, illetve a 
speciális képzettséget igénylő munkakörökről 
(például helikopterpilóta, kibernyomozó, mo-
toros rendőr, drónkezelő), képzésükről, továbbá 
a Miskolci és a Körmendi Rendvédelmi Tech-
nikumba és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karára való jelentkezés 
(a négyéves rendvédelmitiszt-jelölti képzés) 
feltételeiről.

A rendezvényen civil munkakörök közül 
is lehet választani, többek között karbantartó, 

Állásbörze az Országos  
Rendőr-főkapitányságon

festő, titkárnő, bérszámfejtő, forenzikus szakember pozíciókra is keressük 
leendő munkatársainkat. 

Az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött, részletek a Legyél 
Te is rendőr Facebook-oldalon. Várunk minden kedves érdeklődőt!
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Fontos információk, elérhetőségek

ISASZEG VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA  
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. 
E-mail: hivatal@isaszeg.hu. A hivatal ügyfélszolgálati rendje: 
hétfőn 8–12 és 13–18, keddtől csütörtökig 8–12 és 13–16, 
pénteken 8–12 óra között. 

 A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rendje: 
hétfő 13–16; szerda 8–16.30; péntek 8–12 óra. 

 Az anyakönyvvezetők ügyfélfogadási rendje: hétfő 8–12, 
13–18; szerda 8–12, 13–16.30; péntek 8–12 óra. 

 Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12, 13–18; 
kedd, szerda, csütörtök 8–12, 13–16; péntek 8–12 óra

ISASZEGI RENDŐRŐRS munkaidőben (8–16 óra között) 
hívható telefonszáma: 27/518-973. Munkaidőn kívül hívja 
a 112-t!

ISASZEGI POLGÁRŐRSÉG telefonszáma: 70/328-4970
ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET  

Madách Imre utca 14. Telefon: 28/582-712 (munkaidőben); 
e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET: Dalmay Róbert, 70/198-
6929 (munkaidőben hívható)

ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Segítségre szoruló lakosok esetében, napközben 8–16 óra 
között hívható telefonszámok: 28/494-042, 28/362-531, 
70/451-5087; ügyeleti időben: 70/451-5087

MEZŐŐRÖK 70/459-3301, 70/459-3302 (munkaidőben)
VADKÁR BEJELENTÉSE: Pilisi Parkerdő Zrt., Kolosi Géza, 

20/984-6240; Jászberényi Márk, 20/444-1229
GYEPMESTER, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 

20/964-3025
ISASZEGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ-EGYESÜLET  

0–24 óra között hívható segélyhívószáma: 70/601-9105
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 
 2100 Gödöllő, Szilhát utca 53. Telefon: 28/410-175,  

28/410-297

Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala: 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 

28/514-315. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8–15,  
pénteken 8–11.30 között.

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD: Templom u. 11., fogadóóra hétfőn 
13–15 óra között.

TEMETKEZÉS Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 
30/964-7032

TEMETŐGONDNOK Ecseri Pál, 30/305-8962,  
ecseripal.isaszeg@gmail.com

SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
KÖZVILÁGÍTÁSSAL kapcsolatos bejelentés az Infor-Vill Bt. 

felé hétfőtől péntekig 8–17 és szombaton 8–12 óra között a 
20/542-6808-as telefonszámon, egyéb időben az isaszegkoz-
vilagitasjavitas@gmail.com e-mail-címen. 

ELMŰ-ÉMÁSZ – MVM NEXT 
Szolgáltatóváltás miatt az ügyintézés elérhetőségei megvál-
toztak! Az üzemzavar-elhárítást, a mérőállás-leolvasást és 
a műszaki ügyintézést továbbra is az ELMŰ Hálózati Kft., 
az E.ON csoport tagja végzi, elérhetőségei azonban újak. 
Telefon: (20/30/70) 459-9722, 1/225 4321; e-mail: info@
aram.eon.hu.  E.ON ügyfélszolgálati irodák: Budapest 
XIII., Váci út 72–74.; Érd, Budai út 7/b.  Hibabejelentés: 
80/38-39-40.

Az MVM Next ügyfélszolgálat elérhetőségei. Telefonos 
ügyfélszolgálat: (1/20/30/70) 474-9999; e-mail: ugyfel-
szolgalat@mvm.hu; online ügyfélszolgálat: ker.mvmnext.
hu; weboldal: mvmnext.hu/ee. Levélcím: MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt. 1439 Budapest Pf. 700. Szemé-
lyes ügyintézés a korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfélszolgálati 
irodákban lehetséges.

 Mérőállás-diktálás. Online: ker.mvmnext.hu; 
mobilappliká cióban: MVM Next EnergiApp (volt ELMŰ); 
telefonon: (20/30/70) 938-3838, 80/202-938

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Rákóczi u. 18., 
telefon: 28/494-517

 Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel, -tisztítással kapcsolatban: 30/378-

9971
MVM NEXT ENERGIAKERESKEDELMI ZRT. 
 Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 20/474-9999, 30/474-9999, 

70/474-9999, 1/474-9999.  
Levelezési cím: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., 
1439 Budapest, Pf. 700.  
E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu; web: www.mvmnext.hu/
ugyfelszolgalat

 Mérőállás-diktálás: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat,  
illetve az MVM Next mobilapplikációban

ZÖLD HÍD B.I.G.G. KFT. 
 Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 között: 

28/561-200

Egészségügyi 
információk

Háziorvosok
Dr. Petőházi Melinda, Hunyadi utca 19. 

Telefon: 28/493-288; mobil: 20/244-
8084; e-mail: hunyadirendeloisaszeg@
gmail.com. Rendelési idő: hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken 
8.30–12.30, szerdán 14.00–18.00 óra 
között.

Dr. Kürti József, Csata utca 2. Telefon: 
28/495-238. Rendelési idő: hétfőn, 
szerdán, csütörtökön és pénteken 
7.30–11.30, szerdán 15.00–19.00 óra 
között.

Dr. Tordai Gábor, Alulich utca 3. Tele-
fon: 28/751-591; mobil: 20/928-3987. 
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 
9.00–13.00, kedden 12.00–16.00, 
csütörtökön 13.00–18.00, pénteken 
9.00–12.00 óra között.

Dr. Mészáros Zsolt, Aulich utca 3. Tele-
fon: 28/751-561; mobil: 30/831-1887. 
Rendelési idő: hétfőn 13.00–18.00, 
kedden, szerdán és csütörtökön 
8.00–12.00, pénteken 8.00–12.00 óra 
között.

Munkanapokon 8–15.30 óra között 
a betegek szá má ra saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfőtől csü tör tö-
kig 15.30–18.00 óra között készenléti 
szolgálat működik a sürgős ese tek 
el lá tására, amely a felsorolt időbeosztás 
szerint hívható: hétfőn dr. Mészáros 
Zsolt, kedden dr. Kürti József, szerdán 
dr. Petőházi Melinda, csütörtökön 
dr. Tordai Gábor. Péntekenként a 
készenléti szolgálat az alábbiak szerint 
alakul. Január 20-án dr. Mészáros 
Zsolt, január 27-én dr. Kürti József, 
február 3-án dr. Tordai Gábor, feb-
ruár 10-én dr. Petőházi Melinda, feb-
ruár 17-én dr. Mészáros Zsolt, február 
24-én dr. Kürti József.
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, 
Szabadság tér 3. Telefon: 70/370-
3104. Ügyeleti idő: mun ka na po kon 
18 órától másnap reggel 8 óráig, 
hétvégén, munkaszüneti napokon és 
ünnepnapokon 24 órában.
Gyermekorvosi rendelők
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Tele-

fon: 28/798-148

Dr. Schlick-Szabó Anna, dr. Bányász 
Edina, Hunyadi u. 19. Telefon: 
28/750-970

A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje 
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig 
8–18, szombaton 8–12 óra között; Liget 
Patika hétfőtől péntekig 8–18, szomba-
ton 8–12 óra között. Éjszakai ügyelet: 
Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház 
utca 4. Telefon: 28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. 
Telefon: 28/495-237
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje: hétfőn 

és szerdán 8–12 (szerdán iskolafogá-
szat), kedden és csütörtökön 14–19 
óra között, pénteken páros héten 8–12, 
páratlan héten 14–19 óra között. 

Dr. Zsila Barbara rendelési ideje: hétfőn 
és szerdán 14–20; kedden és csütör-

tökön 8–13; pénteken páros héten 
14–20, páratlan héten 8–13 óra között. 

Előzetes bejelentkezés, időpont-egyez-
tetés szükséges a 28/495-237-es tele-
fonszámon! A rendelés utolsó órájában 
nincs mód akut (sürgős) eset ellátására, 
amennyiben lehetősége engedi, ilyen 
esetben a rendelési idő elején jelenjen 
meg, hogy a szükséges ellátást biztosí-
tani lehessen. Munkaszüneti napokon 
az ügyeleti rendelés helye: Központi 
Stomatológiai Intézet, 1088 Bp., Szent-
királyi u. 40.
Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19. 
Telefon: 28/744-223
Tormay Károly Egészségügyi 
Központ: Gödöllő, Petőfi tér 1. Telefon: 
28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 
70/502-1872

Anyakönyvi hírek
A 2022. december 17. és 2023. január 16. közötti időszak 
eseményei

Születések: Árki Miléna, Tóth Nándor, Berze Bianka 
Emma, Vincze Veronika Liza

Házasságkötések: Bogár Zsolt és Papp Anikó, Lázár Attila 
és Bánhidi Nikolett, Milkó Dávid és Ramiyan Kiyana

Halálesetek: Nemcsokné Nagy Erzsébet Zsuzsánna 
(80), Kővágó Imréné Szabó Margit (88), Viszlóczki-
né Soós Mária Erzsébet (75), Szekeres Sándorné 
Mészáros Mária (59), Nagy Istvánné Pápista 
Margit (81), Juhász Jánosné Szabó Mária (70), 
Törteli Mihályné Beszteri Piroska (60), Szepesi Ist-
ván Sándor (81), Bárány Tibor (71), Takács Istvánné 
Sárosdi Erzsébet (87)

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely prog-
ramjai

FEBRUÁR
3., péntek: Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola – Jótékonysági gála
10., péntek: Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola – Felsős farsang
11., szombat: Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola – Alsós farsang
16., csütörtök, 18.00–20.00: „Egységben az erő” – beszélgetés 

a házasság hete rendezvénysorozat keretén belül
18., szombat: Disznóvágás és tavaszköszöntő a Szlovák 

Tájháznál, este farsangi bál a művelődési házban. További 
részletekért kérjük, kövessék figyelemmel honlapunkat és 
Facebook-oldalunkat.

20., hétfő: „Akit az Isten meghagyott” – Dévai Nagy Kamilla 
zenés könyvbemutatója. A szerzővel Linka Ágnes beszélget. 
A könyvből Siposhegyi Zsolt színművész olvas fel. Zene: 
Dévai Nagy Kamilla. Belépő: 1500 Ft. Jegyek kaphatók 
elővételben is a művelődési házban.

25., szombat, 18.00: A kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapja a Hősök és áldozatok emlékparkjában – Néma 
főhajtás és mécsesgyújtás

MÁRCIUS
2., csütörtök, 10.00: A Ceglédi Mozgássérültek Önálló Egye-

sületének közgyűlése
4., szombat: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének farsangi 

rendezvénye
8., szerda, 16.00: A Klapka György Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola XXVI. Barátság határok nélkül című 
városi rajzversenyének kiállítása és díjátadója a művelődési 
házban

11., szombat, 15.00: Tavaszváró – Labancz Zsuzsanna fest-
ménykiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja: Gera 
Béla Miklós festőművész.

11., szombat: Nőnapi bál

15., szerda: Isaszegi történelmi napok – Városi megemléke-
zések

 9.15: Református templom – Beszédet mond Gergely Sza-
bolcs református lelkész. Közreműködnek a Klapka György 
Általános Iskola tanulói. 

 10.00: Szoborhegy – Ünnepi megemlékezés. Beszédet 
mond dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes magyar–német szakos 
tanár. Közreműködnek a Klapka György Általános Iskola és 
AMI tanulói. Felkészítő tanárok: Magyariné Szávai Kriszti-
na és Bene Sándor Ferencné.

21., kedd, 14.00–18.00: Véradás

ÁLLANDÓ FOGLALKOZÁSAINK
• Baba-mama klub, KangaTraining és szétnyílthasizom-tor-

na. Érdeklődni Kovács Kitti csoportvezetőnél lehet. Tel.: 
30/3588-983; e-mail: kitti@kangatrainig.hu; Facebook:  
@holdon.and.letgo; Instagram: holdonletgo.

• Jógafoglalkozás minden szerdán 18 órától a művelődési 
házban. Érdeklődni Tóth Roland csoportvezetőnél lehet. 
Tel.: 20/450-9363.

• A Tánc-Meridián-Torna csoport foglalkozásaira min-
den héten hétfőn, szerdán 8.30-tól, pénteken 9 órától a 
művelődési házban tartott foglalkozások alkalmával lehet 
csatlakozni. A részvétel ingyenes, nincs korhoz kötve.

• A Balett Sziget Táncstúdió korcsoportos foglalkozásai hét-
főnként a művelődési házban. Érdeklődni: Küzmös-Szigeti 
Renáta, tel.: 30/814-8937; e-mail: balettszigettancstudio@
gmail.com; Facebook: Balett Sziget Táncstúdió.

• Énekelj te is az asszonykórusban! Gyere, és ereszd ki a 
hangod bátran egy jó társaságban! Heti egy próba, gyö-
nyörű népviselet. Fiatalokat és időseket egyaránt szívesen 
várunk a csoportba. Érdeklődni a 30/986-9338-as telefon-
számon lehet.

• Az isaszegi Csata táncegyüttes csoportjaiba folyamatosan 
lehet jelentkezni. Jó társasággal és programok sokaságával 
várják az érdeklődőket. Jelentkezés és érdeklődés Stéger 
Dániel művészeti vezetőnél, valamint a csatatancegyuttes.
info@gmail.com e-mail-címen lehet.

Kövessenek minket a Facebookon, az Instagramon és honlapun-
kon. Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. Progra-
mokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a művelődési 
ház információs pultjánál, a 28/582-055-ös vagy a 70/333-6081-
es telefonszámon, az info@isaszegmuvhaz.hu e-mail-címen, 
az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-oldalunkon 
lehet. A programváltoztatás jogát fenntartjuk! IMH
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Hirdessen nálunk!

Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Ön-
kormányzatának havonta megjelenő kiadványa. Lapunk 
800 példányban, minden hónap elején jelenik meg. 

Bruttó hirdetési áraink 
• 1/1 oldal (181 × 262 mm): 35 000 Ft
• 1/2 oldal (181 × 128 mm vagy 87,5 x 262 mm): 22 000 Ft
• 1/4 oldal (87,5 × 128 mm): 12 000 Ft
• 1/8 oldal (87,5 × 61 mm): 6000 Ft
• 1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm): 4500 Ft
A lap hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében 
a táblázatban szereplő árakhoz képest 100%-os felárat 
számítunk fel. 

A hirdetés leadásának és befizetésének a határideje 
minden hónap huszadika. A hirdetési díj készpénzben 
az önkormányzat házipénztárában, illetve átutalással is 
kiegyenlíthető. 

Kedvezményrendszer
• 3 alkalom egyidejű megrendelése esetén 5%
• 6 alkalom egyidejű megrendelése esetén 10%
• 12 alkalom egyidejű megrendelése esetén 15%

A hirdetéseket nyomdai felhasználásra készen, 300 dpi 
felbontású jpg vagy pdf fájlban kérjük leadni. Ameny-
nyiben a megrendelőnek nincs lehetősége a hirdetést 
megszerkeszteni, kiadónk az alábbi árakon vállalja a 
hirdetések elkészítését.
• 1/1 oldal: 10 000 Ft + áfa; 
• 1/2 oldal: 8000 Ft + áfa; 
• 1/4 oldal: 6000 Ft + áfa; 
• 1/8 és 1/16 oldal: 4500 Ft + áfa.

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/583-102-es telefon-
számon, illetve az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címen.



Amire érdemes odafigyelni 
az új évben
Megváltoztak az isaszegi önkormányzat és intézményeinek 
a bankszámlaszámai

Isaszeg Város Önkormányzata képviselő-testületének hatá-
rozata alapján az önkormányzat és intézményei számláinak 
kezelését 2023. január 1-jétől a Takarékbank Zrt. végzi. 

Az OTP Banknál vezetett számlaszámokra 2022. december 
28-ig lehetett utalást és csekkbefizetést teljesíteni.

TAKARÉKBANK ZRT. ÚJ SZÁMLÁK
A számla megnevezés Számlaszám

Isaszeg Város Önkormányzat 50437227-15559847
Isaszeg útépítés hozzájárulási számla 50437227-15560029
Isaszeg étkezési térítési díj 50437227-15560036
Víziközmű-beruházási számla 50437227-15560012
Isaszeg építményadó 50437227-15559878
Isaszeg telekadó 50437227-15559885
Isaszeg magánszemély  
kommunális adó

50437227-15559892

Isaszeg idegenforgalmi adó 50437227-15559902
Isaszegi iparűzési adó 50437227-15559919
Isaszeg gépjárműadó 50437227-15559971
Isaszeg késedelmi pótlék 50437227-15559995
Isaszeg bírság 50437227-15560005
Isaszeg talajterhelési díj 50437227-15559926
Isaszeg termőföld bérbeadás 50437227-15559933
Isaszeg eljárási illeték 50437227-15559988
Isaszeg idegen bevételek 50437227-15559964
Isaszeg helyi jövedéki adó 50437227-15559940
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde 50437227–15560122 
Isaszegi Polgármesteri Hivatal 50437227-15560098 
Isaszegi Humánszolgáltató Központ 50437227-15560287 
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi 
Kiállítóhely

50437227-15560311 

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
étkezés

50437227-15560184 

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 50437227-15560153
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 50437227-15560191
Isaszegi Bóbita Óvoda 50437227-15560256
Jókai Mór Városi Könyvtár 50437227-15560225

Az önkormányzat és intézményei a 2022. évi egyenlegközlő 
leveleikben és a 2023. januári számláikban, valamint 2023 
márciusában, az adóegyenleg-értesítő kiküldésekor az új szám-
laszámra szóló csekket fognak kiküldeni, illetve szükség esetén 
csekkek az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
vehetők át. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 2023. január 1-jétől csak 
az új számlaszámokra szíveskedjenek befizetéseket teljesíteni.

POLGÁRMESTERI HIVATAL


