Balatonföldvári
Önkormányzati Hírlevél
Nekünk Balatonföldvár a legfontosabb!
2020. november 2020/7. szám
IDÕSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT DÍJAT NYERT BALATONFÖLDVÁR
A díjat eddig 110 település kapta meg. Idén 70en pályáztak, melybõl 12 önkormányzat nyert,
köztük Városunk is. 17. alkalommal kiírt
pályázatra olyan önkormányzatok jelentkeztek,
amelyek célzott segítséget adnak, és
programokat szerveznek idõseknek. A díj
másfél millió forint pénzjutalommal is jár.
Az elismerésrõl Novák Katalin miniszter
levélben értesítette
Holovits Huba
polgármestert.
TÍZEZER FORINT A HELYI NYUGDÍJASOKNAK - RENDELET RÖGZÍTI AZ IDÕSEKNEK
JÁRÓ ÉVENKÉNTI TÁMOGATÁST

Egyhangú szavazással fogadta el a képviselõ-testület, hogy a 65 év felettiek tízezer forint összegû
karácsonyi támogatása bekerüljön a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletbe.
Ennek értelmében kötelezõ érvényû lesz a földvári idõsek tízezer forinttal történõ támogatása
az önkormányzatra nézve. A képviselõk döntöttek a szociális étkeztetésnek új összegérõl is.
2021.január 1-tõl a térítési díja: 440 Ft lesz, mely

tartalmazza a csomagolás díját. Külön kiemelendõ, hogy az önkormányzat, az arra jogosultak részére, továbbra is ingyenesen gondoskodik az étel
házhoz szállításáról.
(Tíz évvel ezelõtt az étkeztetés térítési díja 320 Ft
/ nap, a házhoz szállítás térítési díja 330 Ft / nap
összegû volt.) Döntés született arról is, hogy az
óvoda/iskolakezdési támogatás egységesen, gyermekenként 20 000 Ft.
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POLGÁRMESTER VÁLASZOL...
Idén a járványügyi helyzetre tekintettel nem tartottak Balatonföldváron sem 56-os városi megemlékezést. Ha jól tudom az Ön családjában is volt, aki a forradalom és szabadságharc idején elmenekülni
kényszerült Magyarországról.
Igen. Holovits László, apám unokatestvére a szovjet emlékmûrõl verte
le több helyi fiatallal együtt a vörös csillagot, 16 éves korában. Errõl készült is egy fénykép, ami a helyi lapban meg is jelent. Többek között aztán ez volt az, ami miatt el kellett szöknie az országból az Egyesült Államokba. Ott csatlakozott a hadsereghez, majd tizenegy évvel az 56-os
forradalom után Vietnamban háborúban esett el.
Volt idõ, amikor az 56-os eseményekrõl való megemlékezést nem tartották „fontosnak” Földváron. A hõsök
emléke elõtti tisztelgésnek nem tulajdonítottak városi szinten jelentõséget. Balatonföldváron is csak 2013
óta van 56-os emlékmû.
Önkormányzati megemlékezéseket emlékeim szerint elsõként, mi szerveztünk a városban. Mi voltunk azok
is akik összegyûjtöttük a pénzt és elhelyeztük a Városházával szemben a Mindenki Keresztjét majd 2013-ban
Prudzik József közremûködésével 56-os emlékmûvet építettünk. Jó érzés tudni, hogy van méltó helyszín ami
kötõdik 56-hoz Földváron.
Közkézen forgott egy kiadvány a városban, amiben 56-ról emlékeztek meg. Az írás alján pedig egy Che Guevara idézet volt olvasható. Mi a véleménye errõl a fura párhuzamról?
Aki ilyet le mer írni az végtelenül ostoba. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hõsei a kommunista diktatúra ellen harcoltak. Che Guevara a latin amerikai tömeggyilkos a kommunista rendszerért küzdött. Bármilyen módon együtt említeni a kettõt az tróger dolog, ezzel véleményem szerint 56 emlékét gyalázzák meg.
Az elmúlt hetekben minden háztartásba eljuttatott az önkormányzat egy kérdõívet, amelyben a lakosság véleményére volt kíváncsi a helyi közteherviselés módját illetõen. Miért volt erre szükség?
Amióta mi vezetjük a várost, minden önkormányzati ciklusban, tehát öt évente egyszer foglalkozunk helyi
adóügyi kérdésekkel. Ebben a ciklusban most kerítünk erre sort. Az elõzõ idõszakoktól eltérõen most nem
csak helyi, hanem külsõ körülmények is közrejátszanak abban, hogy kiemelten kell foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nem titok, hogy a COVID 19 vírus elleni védekezés nehéz gazdasági és pénzügyi körülmények közé
sodorta a világot, az országot és Balatonföldvárt is.
Akkor terveznek adóemelést a helyi adók tekintetében?
Nézze. Utoljára hat éve nyúltunk ilyen módszerhez a helyi adók tekintetében. Hat éve emeltünk. Meg kell
nézni mi történt ez alatt a hat év alatt, mennyi volt az infláció mértéke, mennyi fejlesztés és beruházás történt a városban, milyen változások mentek végbe az ingatlanállományban. A városnak ezekhez kell igazítani
az új közteherviseléssel kapcsolatos elvárásokat is. A Balatoni ingatlanárak az elmúlt hat évben több mint a
duplájára emelkedtek. A balatonföldvári ingatlanok négyzetméterárai a déli part viszonylatában az élmezõnyhöz tartoznak- második - harmadik helyen vannak.
Miért pont az építményadó a fontos a városnak, hiszen vannak más alapon beszedhetõ helyi adók is?
Az építmény és az ingatlanokkal kapcsolatos adók, objektíven mérhetõ tételek. A négyzetméterek számával,
az ingatlan vízparthoz való közelségével nehéz vitatkozni. Egyben az építményadó a legbiztosabb és a legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatnak. Természetesen igyekszünk majd különbséget tenni a helyi lakosok és a nem helyi lakosok között. A gyermeket nevelõ családok, illetõleg a helyi vállalkozók számára próbálunk majd kedvezményeket beépíteni, amennyiben a felmérés során ilyen visszajelzéseket kapunk.
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BOLDOG BÉKEIDÕK
„Boldog békeidõk nyarai”- ez a címe annak az új
turisztikai fejlesztési elképzelésnek, ami nem csak
Balatonföldvárnak, hanem az egész déli partnak
meghatározó idegenforgalmi látnivalója lehet a következõ idõszakban. A megvalósítás anyagi lehetõségeirõl a Városháza nagytermében tartottak megbeszélést. Az élményalapú tematikus látogatóközpont kialakítása Balatonföldvár történeti városközpontjában létesülne.
Röviden a projektrõl : Balatonföldvár elsõ fénykora a 19–20. század fordulójára tehetõ, amikor fellendült a fürdõélet, kiépült az egyre jelentõsebb
számú nyaralót kiszolgáló turisztikai infrastruktúra,
megnyitottak a panziók és a kertvendéglõk, kiépült
a villanegyed, a park és a sétaúthálózat, valamint
létrejöttek a városban azok a terek és intézmények, amelyek a kor társasági szabályainak megfelelõ felhõtlen nyári szórakozást biztosították. Balatonföldvár történeti városközpontjának arculatát
és urbanisztikai kialakítását máig meghatározzák
ezen jellegzetes városépítészeti elemek, az árnyas
fasorok, a tágas parkok, a historizáló villák, de ide
sorolható például a vasútállomás és a hajóállomás
épülete is. Ezek az egyedülálló jellegzetességek a
Balaton déli partjának települései közül ilyen kon-

centrációban Földváron maradtak fenn a legmarkánsabban, ma is érezhetõ, jelen van a „boldog békeidõk” atmoszférája, nosztalgikus hangulata,
amely kiválóan illik egy fürdõhelyhez. A fejlesztés
keretében a település ezen egyedi, nagy számú látogatót vonzó és széles körû érdeklõdésre számot
tartó, hiánypótló adottságát formáljuk innovatív turisztikai termékké élményalapú tematikus kiállítással, amely egyben meghatározná Balatonföldvár
azon új brandjét is, amellyel új színt és egyedi, jól
azonosítható vonzerõt hozna a Balaton térség kínálatába.
Megvalósítás: önkormányzati beruházás pályázati
forrás bevonásával.
Fényképen:
Dr. Lengyel Györgyi miniszteri biztos ITM,
Hunya Balázs fõosztályvezetõ ITM,
dr. Virág Zsolt ügyvezetõ igazgató
Magyar Kastélyprogram Kft.,
Bíró Norbert elnök, Megyei Közgyûlés,
Szajcz Adrián alelnök,
Witzmann Mihály országgyûlési képviselõ és
Holovits Huba polgármester
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NYERTES PÁLYÁZAT
Megújul a Mesevár Óvoda épülete
és megszépül a tornaszoba
Az óvodaépület az 1970-es évek
végén épült. Az elmúlt évtizedben
az épületet korszerûsítették, homlokzati hõszigetelés, nyílászárócsere történt. A tetõfelújítást már a
2000-es évek elején elkezdték és a
nyugati szárny kivételével a héjazatok cseréje megtörtént.
A nyugati szárny jelen mûszaki állapotában felújításra szorul, mivel
a tetõhéjalás anyaga elöregedett,
így a nyertes pályázat keretében ez
az épületrész is új fedést kap.
A jelenlegi hõszigetelés cseréje a
héjazat bontása okán is megoldhatóvá válik, korszerûbb anyagú hõszigetelés beépítésére van lehetõség. A helyiség jelenlegi megvilágítása nem megfelelõ ezért a tetõtéri ablakok beépítése is szükséges.

burkolása vált szükségessé. Új
gipszkarton burkolat készül felületkezeléssel, a tartószerkezet között hõszigetelés elhelyezésével.
A lámpatestek cseréje is elkészül,
új, korszerû LED fényforrású
komplett lámpatestek kerülnek
beépítésre. A tetõtéri ablakokhoz
a nyári hõvédelem érdekében saját
rendszerû árnyékolók kerülnek
felszerelésre. A helyiséghez vezetõ
lépcsõ korlátjának javítása is megtörténik, magasabb lépcsõkorlát

kialakításával a balesetveszély
csökkentésének érdekében.
Az infrastrukturális fejlesztés során kiemelt szempont, hogy olyan
környezetté váljon a Mesevár
Óvoda, amely egészséges, motiváló környezetet teremt az óvodás
korú gyermekek számára, az épület adottságaihoz mérten törekszik
az optimális térhasználatra, az
egészséges nevelés feltételeinek
megteremtésére és figyelembe veszi a méltányos nevelési környezet
alapkövetelményeit.

A bádogos szerkezeteket a
héjazatcsere során nem lehet roncsolás nélkül elbontani, ezért új
szerkezet beépítésére van szükség.
A felújítás a tornaszobát is érinti.
A jelenlegi lambériaburkolat nem
felel meg az esztétikai követelményeknek, a tisztítása sem oldható
meg teljes körûen, ezért annak el-

KORSZERÛSÍTETTÉK A SZIVATTYÚ HÁZAT
A szivattyút - aminek a város belvízkezelésében
van jelentõs szerepe-1927-ben telepítették a vasútállomás melletti övárok partjára.
A berendezés óránként 50 köbméter vizet képes
átemelni a Balatonba. A mostani korszerûsítés
során teljesen felújították a gépészetet és mellé
egy új tartalék üzemû szivattyút is beszereltek,
ami már automatizált. A ház belsõ elektronikai
vezérlését szintén kicserélték.
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AKTUÁLIS TURISZTIKAI INFORMÁCIÓK
KÖTELEZÕ TURISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS
A Magyar Turisztikai Ügynökség felügyelete alatt mûködõ Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
2019-ben kezdte meg mûködését, amelyhez 2019. december 31. napjáig minden szálláshely-szolgáltatónak csatlakoznia kellett és a regisztrációt követõ naptól, de legkésõbb 2020. január 1. napját követõen online szálláshelykezelõ szoftver segítségével naponta adatokat kell szolgáltatni.
Az NTAK adatszolgáltatás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának egyaránt jogszabályi követelménye, ezért aki az illetékes önkormányzat által kiállított érvényes mûködési engedéllyel rendelkezik e tevékenységre és az NTAK regisztrációt még nem végezte el, azt mihamarabb tegye meg, mert a kötelezõ regisztrációt és az adatszolgáltatást a területileg illetékes jegyzõ
ellenõrzi.
Az önkormányzatok mellett a rendszerre a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, valamint a Központi
Statisztikai Hivatalnak is rálátása van. A NAV a szálláshely-szolgáltatók tevékenységéhez kapcsolódó
bevételi adatokhoz, a KSH pedig a statisztikai törvényben meghatározott feladatainak ellátása érdekében a jogszabályban meghatározott adatokhoz fér hozzá.
Az NTAK regisztrációt, mûködést, az adatszolgáltatás ellenõrzését, az adatok hozzáférhetõségét az
alábbi törvények és rendeletek szabályozzák:
• a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény
• a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet
• a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
A szálláshely-szolgáltatóknak a szálláshelykezelõ szoftverben azokat a hozzátartozókat, rokonokat
és barátokat is kötelezõ rögzíteniük, akik a szolgáltatásért nem fizetnek, de vendégként jelen vannak a településen. Ilyen esetben a szállásdíjnál 0 Ft-ot kell feltüntetni.
További részletes információ: info.ntak.hu

KISFALUDY SZÁLLÁSHELYFEJLESZTÉSI KONSTRUKCIÓ – MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK ÉS
EGYÉB SZÁLLÁSHELYEK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT
Balatonföldváron 84 pályázó kapott szobánként egymillió, összesen 241,7 millió forint támogatást a Kisfaludy-program magán- és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázata keretében.
A forrásból bármilyen fejlesztés megvalósítható, lehet felújítani, bõvíteni, bútorcserére, napelemre költeni, szaunát, akár kisebb medencét építeni, egyedül forgóeszköz (pl. ágynemû, függöny, törölközõ) nem
vásárolható belõle.
A fejlesztéseket a legtöbb szálláshely-szolgáltató a kimagaslóan jó nyári turisztikai szezon után tudta
csak megkezdeni, ezért számukra egy nagyon kedvezõ hír, hogy a projekt megvalósítási idejét 3 hónappal, azaz 2020. március 31-ig meghosszabbították, így támogatva a pályázókat abban, hogy mindenkinek elegendõ idõ álljon rendelkezésére a fejlesztések befejezésére.
Ennek megfelelõen a záró beszámolót is elegendõ késõbb, a projekt fizikai befejezését követõ 90 napon belül benyújtani.
A záró beszámolási útmutató a kisfaludyprogram.hu oldalon érhetõ el:
kisfaludyprogram.hu PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÚTMUTATÓK, KÖZLEMÉNYEK Záró beszámolási
útmutató a Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése c. Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési
Konstrukció keretében megvalósuló projektek lebonyolításáról TFC-M-1.1.2-202
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Ugyanezen az oldalon a PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK GYAKORI KÉRDÉSEK menüpont alatt további segédanyag és videó érhetõ el, amely a projektmegvalósítást és a beszámoló benyújtásában ad további
segítséget.
A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztõ Nonprofit Zrt. írásban történt tájékoztatása szerint, a Kisfaludy szálláshelyfejlesztési konstrukció – magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése pályázatához
kapcsolódó tájékoztató táblákat postai úton minden nyertes pályázó részére megküldik.
A kihelyezendõ táblák jelenleg gyártás alatt állnak, amint elkészülnek, megkezdõdik a kiküldésük is.
Kihelyezésükkel kapcsolatban támasztott elvárás, hogy 3 évig jól látható helyre kerüljön kihelyezésre a
szálláshely területén.
Amennyiben a tájékoztató anyagokban kérdésére nem kap egyértelmû választ, az alábbi elérhetõségeken keresse a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztõ Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatát:
Telefonszám: +36 30 725 4645, Email:info@kisfaludy2030.hu

2021. JANUÁR 1-TÕL KÖTELEZÕ A DIGITÁLIS OKMÁNYOLVASÓ MINDEN SZÁLLÁSHELYEN
Júliusban egy kormányrendelet (383/2020.) pontosította a szálláshelyek kötelezõ adatszolgáltatására
vonatkozó új elõírásokat. Ezt a módosítást augusztusban követte a részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet, amely új kötelezettséget határoz meg a szálláshely-szolgáltatók részére. Ennek értelmében 2020. január 1-tõl a vendégek adatait már nem lehet kézzel rögzíteni a szálláshelykezelõ
szoftverben, hanem kizárólag digitálisan. Kézzel csak azokat az adatokat, információkat lehet majd
felvinni a gépre, amelyeket a személyes okmányok nem tartalmaznak (pl. érkezés és távozás ideje).
A rendelet egyelõre az eszközre vonatkozó mûszaki paramétereket még nem tartalmazza. A listát azokról az eszközökrõl, amelyeket elfogadnak a szálláshelykezelõ programhoz, remélhetõleg hamarosan
közzé teszik. Vásárolni kizárólag csak ezekbõl lehet majd.

TURIZMUSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS
A turizmusfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó veszélyhelyzeti adózási könnyítést a jogalkotó 2020. december 31-ig meghosszabbította. A turizmusfejlesztési hozzájárulást (4%) az év végéig tartó idõszakra nem kell megfizetni. A bevallást tehát benyújtani sem kell a 2020. március 1-jétõl 2020. december 31-ig terjedõ idõszakra.

IDEGENFORGALMI ADÓ
Mint ismeretes, a 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedõ idõszakban eltöltött vendégéjszaka
utáni idegenforgalmi adót a szállásadóknak nem kell beszedniük, a megállapított adót azonban továbbra is be kell vallaniuk az adóhatóságnak, amely Balatonföldvár város esetében 500.- Ft/fõ/éjszaka.

ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
Az online adatszolgáltatási kötelezettséget 2018. július 1-jén vezették be. A NAV-hoz beküldendõ számlák körét 2020-ban egyszer már bõvítették, 2020. január 1-tõl pedig már értékhatártól függetlenül
minden egyes belföldi adóalany által kiállított számlát jelenteni kell a NAV Online Számla (onlineszamla.nav.gov.hu) rendszerén keresztül. Ez történhet manuális adatfeltöltéssel vagy automatikus
adatbeküldéssel (online számlázóprogram). Kézi számlatömb használata vagy online összekötéssel
nem rendelkezõ számlázó esetén ezt manuálisan, számlánként kell megtenni. A számla rögzítésének
határideje kiállítás napjától számított 4 nap.
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MÁRAI SÁNDOR:
Mennybõl az angyal
MENNYBÕL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.
Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.
Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.
És elmegy sok ember elõtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta –
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.

Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél
Mert Õ sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.
És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendû népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Õk, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
Angyal, vidd meg a hírt az égbõl,
Mindig új élet lesz a vérbõl.
Találkoztak õk már néhányszor
– A költõ, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is õk vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
mennybõl az angyal
New York, 1956.
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KORONAVÍRUS - A SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SIÓFOKI JÁRÁSI
HIVATALÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA
Kiemelendõ, hogy jelen tájékoztató a koronavirus.gov.hu honlapon megtalálható anyagokból lett
összeállítva!
Mindenki számára ajánlott az oldal látogatása, mivel ott minden aktuálisan meglévõ, a COVID19 járványnyal összefüggõ ismertetõ megtalálható!
Mi a teendõ, ha azt gondolom, hogy az új koronavírussal fertõzõdtem?
Ha az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit tapasztalja és találkozott olyasvalakivel, akitõl elkaphatta
a fertõzést, minél hamarabb kérjen telefonos segítséget! Kitõl? A háziorvos, az ügyeletes orvos vagy a mentõszolgálat szakembere feltett kérdései megerõsíthetik vagy kizárhatják a fertõzés gyanúját.
Koronavírus megbetegség leggyakoribb tünetei
•
•
•
•

A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés.
Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.
Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.
Emellett az új koronavírus-fertõzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy
elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet.
• Vannak olyan fertõzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek.
Hogy történik a teszt rendelése?
Minden koronavírusgyanús embernél rendelnek PCR-tesztet. Ezt a háziorvos, a járványügy vagy a kórház rendeli meg, akkor teljesen ingyenes. Amennyiben a háziorvos rendeli meg a tesztet, akkor a mintavételt az Országos Mentõszolgálat végzi el, a mintavétel nem sürgõsségi beavatkozás.
Fizetnie csak annak kell a tesztért, aki saját maga úgy dönt, hogy szeretné magát leteszteltetni. Hol lehet csináltatni hivatalos PCR-tesztet?

Lista:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/609-covid-19-mikrobiologiai-laboratoriumi-diagnosztikai-virusorokito-anyagot-kimutato-per-viszgálat
Mibõl áll a mintavétel?
A mentõk kétféle módszerrel is dolgoznak. Egyik módszer, hogy torok- és orrgarat-váladékból vesznek mintát, ez esetben a beteget elõzetesen telefonon idõben értesítik, ezt követõen érkeznek. A mintavétel elõtt legalább két órával tilos bármit is enni, vagy inni, dohányozni, fogat mosni. A mentõk a levett minta területileg illetékes laborhoz való juttatását is megszervezik. A másik módszer, amikor vérmintát vesznek. Ez esetben nincs
étkezési megkötés.
A laboratóriumi vizsgálat, illetve gyorsteszt eredményét (a biztosabb eredményhez rendszerint többszöri vizsgálat szükséges) a járványügyi intézkedésekhez, a vírus terjedésének követéséhez tudják jól hasznosítani. Ennek okán a házi mintavétel, tesztelés nem sürgõs beavatkozás, hanem logisztikai terv alapján, címrõl címre haladva végzett járványügyi tevékenység.
A laborvizsgálat eredményérõl a háziorvos és a területileg illetékes népegészségügyi osztály kap értesítést. A
háziorvos ezek után telefonon értesíti a vizsgált személyt, akinek a laborvizsgálat eredményének közléséig
otthon kell maradnia.
Mi történik, ha a fertõzés beigazolódik?
•

Ha a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, tehát nem igényel
kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A háziorvos értesíti az Országos Mentõszolgálatot
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(OMSZ) mintavétel céljából. Ennek eredményérõl a háziorvos értesíti Önt. Az eredményrõl az illetékes hatóság is értesül, aki a házi karantént hatósági határozattal elrendeli.
•

Ha a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdõgyulladás) és kórházi ellátást igényel, akkor a mentõ a területileg illetékes kórház infektológiai osztályára vagy járványkórházba, vagy kijelölt intézménybe szállítja Önt, ahol az elkülönítése, az ellátása és a mintavételezés megtörténik. A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek és laborvizsgálatot végeznek, amely kimutatja, hogy koronavírussal fertõzött-e vagy nem. Ha a laboreredmény megerõsíti, hogy Ön koronavírussal-fertõzött, akkor kórházi
megfigyelés alá kerül. A kezelés attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe vagy súlyos lefolyású.

Nagyon fontos tudni, hogy ha még meg is fertõzõdik valaki, a legtöbb esetben - az influenzához hasonló tünetekkel - enyhe lefolyású a betegség.
A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségbõl.
A koronavírus leginkább cseppfertõzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe,
majd a közelben tartózkodó másik emberre. Fertõzött felületek és tárgyak megérintésével a vírus a kézre kerülhet, az arc, a száj, az orr érintésével bejuthat a szervezetbe. Egyelõre nem ismert, hogy pontosan mennyi
ideig marad fertõzõképes a vírus a felületeken, annyi azonban bizonyos, hogy az egyszerû fertõtlenítõszerek
elpusztítják.
A koronavírusok hatástalanításához virucid (vírusölõ) hatású fertõtlenítõszerek alkalmazhatók. Megfelelõ az
alapos, legalább 20 másodpercig tartó, szappanos kézmosás, illetve alkoholos kézfertõtlenítõk használata is.
Felmosáshoz, takarításhoz is használjon fertõtlenítõ tisztítószert! Szellõztessen gyakran!
Várandós vagyok, mit tegyek a megelõzés érdekében?
Tartsa be a normál higiéniai rendszabályokat, ami influenza-szezonban egyébként is javasolt! Ide tartozik például a gyakori és alapos szappanos kézmosás, alkoholos kézfertõtlenítés. Tömegközlekedési eszközön történõ utazáskor kerülje arca, szája, orra és szemei érintését! Jelenleg semmilyen adat nincs arról, hogy az új koronavírusnak magzatkárosító hatása lenne.
A gyerekeket is érinti az új koronavírus okozta megbetegedés?
A vírussal bármilyen életkorú ember megfertõzõdhet, ugyanakkor az eddig igazolt esetek között alig volt gyermekkorú beteg. Általánosságban elmondható, hogy a megfertõzöttek körülbelül 80%-a tünetmentesen átesik
a vírusfertõzésen, a gyermekek és a fiatal felnõttek is ebbe a csoportba tartoznak. Esetükben a vírushordozás
lehetõségével kell számolni, ezért a fertõzés gyanúja (érintett területre utazás vagy érintett területen járt személlyel való kontaktus megléte és
akár enyhe tünetek jelentkezés)
mellett indokolt lehet a gyermekeket 1-2 hétig otthon tartani, az iskolai és más közösségek védelmében.
Ilyen esetekben ajánljuk a gyermekháziorvossal való telefonos
egyeztetést.
További, az oldalon meg nem található kérdések esetében az alábbi
ingyenesen hívható zöld számon és
e-mail címen kérhet tájékoztatást:
+36/80/277-455 +36/80/277-456

koronavirus@1818.hu

w w w. f e j l o d o b a l a t o n f o l d v a r. h u

Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

10.oldal

w w w. f e j l o d o b a l a t o n f o l d v a r. h u

2020. nevember

2020. november

11.olda

Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

HIRDETMÉNY
Balatonföldvár Város Önkormányzata a 2020. évi A támogatást egy lakóingatlanra egy személy
szociális célú tüzelõanyag vásárláshoz kapcsolódó
pályázatára 69 erdei köbméter tûzifa vásárlásához igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élõ
szükséges vissza nem térítendõ támogatásban személyek és háztartások számától.
részesült.
Az önkormányzat a szociális tûzifa támogatásra A szociális célú tûzifa igénylésére vonatkozó
való jogosultság megállapításának szabályait a kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet
17/2016.(XI.10.) önkormányzati rendeletében
benyújtani 2020. november 15. napjáig. A
állapította meg.
határidõ elmulasztása jogvesztõ.
Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú
A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élõk
tûzifára az a személy jogosult:
egy havi nettó jövedelemigazolását és
• Akinek háztartásában az együtt élõ vagyonnyilatkozatot.
személyek egy fõre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj A beadott kérelmeket a Humán Bizottság
mindenkori legkisebb összegének 400 %bírálja el.
át (114.000,-Ft-ot),
• egyedül élõ személy esetében a 450 %-át A kérelemhez szükséges nyomtatvány és bõvebb
(128.250 Ft-ot)
tájékoztatás a hivatalban kérhetõ!
• a háztartás tagjai egyikének sincs Balatonföldvár, 2020. október 1.
vagyona (az Szt. 4. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározottak szerint)
Holovits György Huba
• a háztartás fatüzelésre alkalmas
polgármester
fûtõberendezéssel rendelkezik.

A hírlevél szerkesztõségének elérhetõsége: Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petõfi S. u. 1.
Felelõs: Futó Zsófia sajtóreferens Telefon: 84/540-330, fax: 84/ 540-332, E-mail:pgmh@balatonfoldvar.hu
Észrevételek, kérdések leadhatók a hivatal titkárságán.
Készült Balatonföldváron a Quick Press Nyomdában 1300 példányban. Szedés és nyomda:Bogdán Zoltán Balatonföldvár, Erzsébet u. 40.
Tel/fax: 06 84/340-022, E-mail:nyomda@supraktv.hu
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A programokon való részvétel ingyenes! Minden Érdeklõdõt Várunk Szeretettel!
Az Egészségfejlesztési Irodák mûködtetésének 2020. évi központi költségvetési támogatása keretében megvalósuló program.
Finanszírozó: Emberi Erõforrások Minisztériuma

Tisztelt Véradóink!

Pilinszky János: Advent

Szeretnénk köszönetet mondani azon donoroknak, akik a veszélyeztetett Covid járvány ellenére
is a tavaszi és az õszi véradás alkalmával, félretéve félelmeiket és aggodalmaikat, az önzetlen segítés mellett döntöttek és eljöttek a véradásra!!!
Nyílván ügyelve a biztonságra és betartva az elõírásokat türelmesebben kellett kivárniuk a sorukat, mégis áldoztak erre több idõt a megszokottnál ,vállalták az ezzel járó kellemetlenségeket és
nem utolsó sorban vérüket adták a rászorulóknak.

Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a
gyönyörû gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.
Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami
biztosan megjött. Télen az elsõ hóesésre. És várakozásunk ettõl semmivel sem volt kisebb, erõtlenebb. Ellenkezõleg, nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És
nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk
azt, ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket.
Csak a szeretetben, csak az ismerõsben születhet valódi
„meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk
és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.
Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és
minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem
azt, hogy a karácsony a szeretet és advent a várakozás
megszentelése.
Az a gyerek, aki az elsõ hóesésre vár, jól várakozik, s már
várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki
szeretni tudja azt, ami az övé – szabad és mentes a birtoklás minden görcsétõl, kielégíthetetlen éhétõl – szomjától. Aki pedig jól várakozik, az idõbõl épp azt váltja
meg, ami a leggépiesebb
és legelviselhetetlenebb: a
hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását.

Hálás köszönet a váradó állomás és a szervezõk
nevében!

