
A lakossági fogyasztók bizonyos csoportjait 
különleges bánásmód illeti meg. A nyilvántar-
tásba vételt a fogyasztónak kell kérelmeznie, 
és a jogosultságot igazolnia kell. 

Szociálisan védendő fogyasztó lehet az 
időskorúak járadékában, lakásfenntartási tá-
mogatásban, ápolási díjban, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben vagy három 
éven belül otthonteremtési támogatásban 
részesülő felhasználó, illetve az aktív korúak 
ellátására jogosult fogyasztó, a nevelőszülő 
és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jog-
viszonyban álló természetes személy. 

Fontos tudni, hogy a szociálisan védendő 
fogyasztó is kikapcsolható a szolgáltatásból, 
amennyiben a részletfizetéssel vagy a fizetési 
haladékkal kapcsolatos egyeztetés a szolgál-
tatóval nem vezet eredményre, illetve a fo-
gyasztó nem működik együtt az előre fizetős 
mérő felszerelésével kapcsolatban.

A fogyatékkal élő felhasználó – vagy az a 
felhasználó, akivel egy háztartásban él fogya-
tékkal élő személy – abban az esetben kaphat 
védendő fogyasztói státuszt, ha vakok szemé-
lyi járadékában vagy fogyatékossági támoga-
tásban részesül. 

Mit tegyünk, ha problémát jelent 
a rezsi befizetése?

Átmeneti fizetési nehézség esetén bárki kérhet a szolgáltatótól fizetési hala-
dékot vagy részletfizetési lehetőséget. Ezt érdemes mielőbb – még a számla-
fizetési határidő lejárta előtt – jelezni a szolgáltatónak. Segítséget adhatnak 
még a települések önkormányzatai, illetve a szociális segélyező szervezetek is.
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Ön egyetért azzal, hogy az átlagfogyasztás felett az áram árát kétszeresére, a gáz
árát pedig hétszeresére növelik?

A Medián közvélemény-kutató cég leg-
újabb mérése szerint a budapestiek 
többsége úgy látja, hogy a kormány rosz-
szul kezeli a válságot: ötfokú skálán 1-es 
osztályzatot 43 százalék, 2-est 11 száza-
lék adott a kormánynak. Még a fővárosi 
fideszesek 22 százaléka is 1-esre vagy 
2-esre értékelte a teljesítményüket.

„Mennyit ér nekünk Orbán Viktor?” – 
teszi fel a kérdést Tóta W. Árpád, a HVG 
című lap újságírója. Majd így folytatja: „Ez 
a kérdés van az égre írva, és egyre többen 
betűzik majd ki, ahogy megjön az ősz, és 
vele a számlák, a rohanó infláció, a konk-
rét nélkülözés… Orbán százmilliárdokat 
zabált fel a közösből, hogy aztán közöl-

Nehéz az ébredés 
Egyre több embernek kezd világossá válni, hogy a mai súlyos válság fő okozója 
az általa egykor szentnek és zseninek tartott Orbán Viktor. A közvélemény-ku-
tatók azt jelzik, hogy ha lassan is, de a Fidesz szavazói is kezdenek kiábrándulni 
belőle. Miközben mind többen vetik fel: a válság megoldását Orbán távozása 
jelentené. 
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„Zalaegerszeg a béke szigete” – hang-
zott el többször az elmúlt évek során, 
arra utalva ezzel, hogy a helyi közélet 
szépen, konszolidáltan működik, itt nin-
csenek kormánypártiak és ellenzékiek 
közötti szópárbajok, még egy halk ellen-
zéki ellenvetés is alig hangzik el.

Izgalmas beleolvasni a városi köz-
gyűlések jegyzőkönyveibe, elvégre 
mégiscsak ez volna az a fórum, ahol ér-
vek, szándékok és világnézetek mérkőz-
nek egymással, hogy aztán a város javá-
ra döntés szülessék. Lássuk a kemény 
vitákat!

A 2021. december 16-i közgyűlésen 
fogadta el a testület a városi vagyonren-
delet módosítását, ami az önkormány-
zati tulajdon értékesítéséről, haszno-
sításáról, beruházásokról rendelkezik, 
tehát a város jövőjét határozza meg. Az 
ellenzék ingerküszöbét azonban nem 
érte ez el, egyetlen hozzászólás sem 
született. Ahogy az első lakáshoz jutók 
támogatásáról, a temetkezés rendjéről, 
az állattartásról, a köztisztaságról szóló 
rendelet módosításáról sem volt véle-
ménye az egyesült ellenzéknek. Nem 
érdekelte őket a parkolás rendjéről, a 
közétkeztetésről és nyersanyagnormák-
ról, a településfejlesztésről szóló ren-
deletek módosítása sem, pedig utóbbi 
éppúgy érintette a tesztpályát, mint a 
Gébárti-tavat, hogy a parkolásról és an-
nak lakossági költségeiről már ne is be-
széljünk. Egyetlen hozzászólást sem ért 

a Zalaegerszegi Élménypark, a LÉSZ Kft, 
a városi televízió, a Kvártélyház, a Város-
gazdálkodási Kft, vagy éppen a sosem 
működött Zalaegerszegi Rendezvény-
szervező Kft. 2022-es üzleti terve sem. 
Az ellenzék egyhangú szavazással tá-
mogatta továbbá a város 2030-ig szó-
ló gazdaságfejlesztési stratégiáját és a 
Fenntartható Fejlődés Helyi Programját. 

A március 10-i közgyűlés az ország-
gyűlési választás hajrájában ült össze, 
de míg az utcán és a médiában elemi 
erővel tépte egymást Fidesz és ellen-
zék, itt egy hangos szó nem hangzott el. 
A Czobor Mátyás-szobor felállításával 
kapcsolatban ugyan három hozzászólás 
is született, de ez a fiatalos lendület a kö-
vetkező 8 napirend alatt megtört, hogy 
aztán Kiss Ferenc megdicsérje a Polgár-
mesteri Hivatal működését. A  fennma-
radó 9 napirend alatt pedig ismét csak 
a szavazógép csilingelt egyetértően. 
Alig négy nappal az ellenzék választási 
reményeinek porba hullása után, április 
7-én ültek össze ismét a városatyák. A 
22 napirendi pont egyike sem törte meg 
a megszokást. Mindez pedig bizonyára 
már hagyománnyá nemesedett, mert 
a májusi, júniusi, júliusi ülés sem vissz-
hangzott kérdésektől vagy vélemények-
től. A városatyák kívül kerültek téren 
és időn, s míg odakünn háború, KATA-
módosítás, áremelések, rezsiemelkedés 
orkánja dúlt, odabent mindez csenddé 
szelídült.

Zalaegerszeg a béke szigete

Amíg az ellenzék az országos politikában a sebeit nyalogatja és önmagát 
keresi, addig a zalaegerszegi ellenzék a nagy összeomlást talán meg sem 
érezte.

je, nincs megtakarítása. Ezzel a magyar 
megbékélt, elfogadta, etette szorgalma-
san, mint rigómama a kakukkot. Mostan-
ra viszont olyan árat fizetünk érte, amilyet 
még soha. Igen, nélküle könnyebb lenne 
a sorsunk.

A legnyilvánvalóbb kártétele: hatezer 

milliárd forint hiányzik a kasszából, kizá-
rólag miatta. Magyarország miatta nem 
jut hozzá az európai újjáépítési alap pén-
zéhez. Mindenki meg tudott egyezni az 
Unióval... bárki más vezetésével ez a pénz 
már a zsebünkben lenne.”

Forrás: www.hvg.hu

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) sze-
rint júliusban a fogyasztói árak átlagosan 
13,7 százalékkal haladták meg az egy 
évvel korábbit, ami egyben azt is jelen-
ti, hogy az elmúlt 24 év legmagasabb 
inflációját mérték. A KSH adataiból az is 
látszik, hogy az élelmiszerek drágultak 
leginkább, összesen 27 százalékos ár-

emelkedést mutattak ki. De a vásárlók 
a valóságban még ennél is magasabb 
emelkedést tapasztalnak. Ugyanabban 
az áruházban, ugyanazért a 15 termékért 
az idei vásárlás végösszege 10 699 forint, 
miközben tavaly csak 7287 forint volt. Ez 
több mint 46 százalékos drágulás egy év 
alatt.

Mennyivel kerül többe egy 
nagybevásárlás? 

Pontosan ugyanazt a 15-féle terméket – főként élelmiszereket – vásárolták 
meg ugyanabban az áruházban, mint tavaly augusztusban. Az áremelkedés 
46 százalékos, miközben az infláció ősszel tovább emelkedhet.

Jelentős a munkaerőhiány az egész-
ségügyben, drasztikusan emelkedik az 
üresen álló praxisok száma, 20-25 ezer 
szakápoló hiányzik – ismeri el a magyar-
országi egészségügyi problémákat a kor-
mány az Európai Bizottságnak benyújtott 
dokumentumban. 

Elismerik, hogy jelentősek a beteg-
ellátás szempontjából a területi különb-
ségek is. Például Közép-Magyarország 
férfi- és női lakossága több mint 6, illetve 
több mint 8 évvel hosszabb egészséges 
élettartamra számíthat, mint az Észak-Al-
földön élők.

A kormány szerint is tragikus 
az egészségügy helyzete

Azokban a dokumentumokban, amelyekkel pénzt kérünk az Európai Unió-
tól, egészen másképpen értékeli az egészségügy helyzetét  a Fidesz-kor-
mány, mint a propagandában.
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