Értesítjük, hogy településünk lakosai számára

TÜDŐSZŰRŐ
vizsgálatot tartunk.
A szűrés helye és ideje:
BALATONSZEPEZD, ÖNKORMÁNYZAT

SZEPEZDI TÜKÖR
2017. FEBRUÁR

2017. február 8.
14.30 – 17.30
Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más mellkasi betegség időben történő felismerésére.
Javasolt minden 40 év feletti lakos számára.
Panasz nélkül is lehet beteg!
TÁJÉKOZTATÓ A TÜDŐSZŰRÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL:
TÉRÍTÉSMENTES a tüdőszűrő vizsgálat – Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező
lakosok számára, amennyiben foglalkozás-egészségügyi eredményt nem kérnek – az alábbi esetekben:
- 40 éven felülieknek évente egy alkalommal ajánlott (beutaló nélkül),
- 18 év alatt (minden esetben dokumentált szülői beleegyezéssel),
- 18 év feletti – szakképzési intézmény nappali oktatásában részesülő – diákok részére (iskolaorvosi
beutalóval),
- meghirdetett járványügyi okból
TÉRÍTÉSKÖTELES (1.700 Ft) a tüdőszűrő vizsgálat az alábbi esetekben:
- foglalkozás-egészségügyi alkalmasság céljából készült vizsgálat*,
- 18-40 év között (a biztosított saját kezdeményezésére, vagy orvosi beutalóval),
- Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcímmel nem rendelkező lakosok részére,
- egészségügyi biztosítással /érvényes TAJ-kártyával/ nem rendelkező lakosok részére.
Az 1700 Ft térítési díjat kérjük pontosan előkészíteni, mivel pénzváltásra nincs módunk!
*A foglalkozás-egészségügyi alkalmasság megállapításához igénybe vett tüdőszűrő vizsgálat díjának
megtérítése a munkáltató kötelessége. A szolgáltatásról – kérésre – számlát állítunk ki, amelyhez szükséges a
pontos név, cím, másrészt –ha munkáltató nevére szól – a cég adószáma. A számla a szűrésen való részvételt
igazolja, de foglalkozás-egészségügyi alkalmassági igazolásnak és /eredménynek/ nem tekinthető, mivel
orvosi véleményt nem tartalmaz:
Az eredmény kiadásához felbélyegzett, saját lakcímre megcímzett borítékot kérünk a lakosoktól. Így az orvosi
leletezés után postai úton tudjuk küldeni az eredményt. Lehetőség van az eredmény személyes átvételére is, a
VESZPRÉMI TÜDŐGONDOZÓBAN.
A térítési díj kifizetése után számla módosításra nincs lehetőség! Nyugtát számlára cserélni nem lehet!
Jogszabályok: 1997. évi LXXXIII törvény rendelkezései 284/1997 (XII 23.okt. 28.) Kormány rendelet 2 számú
melléklete 51/1997. (XII. 18) NM rendelet

Felelős kiadó: dr. Sebestyén László polgármester - Balatonszepezd Község Önkormányzata
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27. Telefon: 87/468-591
e-mail: balatonszepezdph@t-online.hu honlap: www.balatonszepezd.hu
Szerkesztő: Arany Enikő

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÖRÖMHÍR!
A Kormány 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozata egyes települési
önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzatátcsoportosításokról
A Kormány
1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. §(2) bekezdésében meghatározott
jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet címrendjének a 32. Önkormányzatok feladatainak
támogatása I. címmel és a 2. pontban meghatározott alcímekkel történő, a 33.
Önkormányzatok feladatainak támogatása II. címmel és a 3. pontban
meghatározott alcímekkel történő, a 34. Önkormányzatok feladatainak
támogatása III. címmel és a 4. pontban meghatározott alcímekkel történő, illetve
a 35. Önkormányzatok feladatainak támogatása IV. címmel és az 5. pontban
meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. a Kvtv. 19. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – az egyes
települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében – LXXII.
Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím,
2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcím, 7. Rokkantsági, rehabilitációs
ellátások jogcímcsoport terhére 5700,0 millió forint, valamint a Kvtv. 1.
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet a) 1. A helyi

önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím,
1. A helyi
önkormányzatok működésének általános támogatása alcím terhére 1430,0 millió
forint,
b) 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
támogatása cím, 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása alcím terhére 6600,0 millió forint, c) 1. A helyi önkormányzatok
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím,
3. A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím terhére 1640,0 millió forint,
d) 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére 1103,7 millió
forint,
e) 3. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a
Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím terhére 31,6 millió
forint,
f ) 4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása cím terhére 1140,0 millió forint,
g) 5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja cím
terhére 1400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1.
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
32. Önkormányzatok feladatainak támogatása I. cím alábbi alcímei javára, az 1.
melléklet szerint:
Balatonszepezd Község feladatainak
100.000.000.- HUF támogatást biztosít.

támogatása

II.

útfelújításra

KÖSZÖNJÜK!!!
Sebestyén László
polgármester

A számlázási rend módosítását követően a felhasználók továbbra is szabadon
nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket,
bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a
www.drv.hu oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, aminek
segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén egy összegben
fizetendő díjakról.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

KULTURÁLIS HÍREINK
FARSANG
2017. február 11. szombat
Helyszín: Bertha Bulcsu Közösségi
Ház (Balatonszepezd, Szegfű köz 1.)
20.00 órától Vendégvárás Belépődíj: 500.- Ft/fő
21.00 Humoros előadás
21.30 Jelmezesek bevonulása
23.00 Szórakoztató játékok
23.30 Tombola, jelmezesek díjazása
Z e n e,

T á n c,

Büfé

Jelmezben érkező vendégek ajándékban részesülnek!

Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt.

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi víziközműszolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi
számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó
állandó lakossági felhasználóknál. A tervezett módosítás 2017 év elején
valósul meg.
A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás
ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére
fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a
szennyvízelvezetés és - tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása
érdekében.

Tombola tárgyakat szívesen elfogadunk!
Szeretettel várjuk Balatonszepezd lakosságát, nyaraló tulajdonosait és a
szomszédos községek vendégeit!

Szervező:
Balatonszepezd Község Önkormányzata

