
 

 

 

 

 

 

Felsőörsi adatok a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban 

 

  

  

 
 

Új égetési rendelet Felsőörsön – áprilisi alkalom: 2020. április 17. péntek 18:00-20:00 
 

2020. április 1-től az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló 8/2020. (III.31.) rendelettel módosított 

15/2012. (VI.06.) önkormányzati rendelet a következőképpen szabályozza:  

„Kerti hulladékot kizárólag az alábbi időpontokban lehet égetni: a hónap harmadik pénteki 

napján 18.00 – 20.00 közötti időpontban.” 

Kérdések és válaszok a rendelet kapcsán: 

- Miért volt ez a rendeletmódosítás most fontos?  – Azért, mert a korábban égetésre 

engedélyezett időszakban most a veszélyhelyzet és a kijárási korlátozások miatt szinte 

mindenki itthon tartózkodik. A kikapcsolódásra és a rekreációra szinte csak helyben, saját 

ingatlanunkon van lehetőség, ráadásul egyes tudományos kutatások szerint nem kizárt a 

felső légúti megbetegedést okozó koronavírus és a levegőszennyezettség közötti 

összefüggés. 

- Van-e esőnap, pótnap? – A rendelt értelmében nincs. Havonta nyílik lehetőség a kerti 

hulladék égetésére, amennyiben a körülmények megfelelőek. 

- Mi a helyzet a külterületen élőkkel? – A kerti hulladék égetése tekintetében önkormányzati 

rendelet nem szabályozhatja. Az országos rendelkezések a katasztrófavédelem honlapján 

elérhetőek. 

 

Költségvetési változások Felsőörsön 
 

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet elhárítására tett kormányzati- és önkormányzati 

intézkedések nyomán szükségessé vált a február 26-án elfogadott, 2020. évi költségvetés 

módosítása. A módosítás a becsült bevételkiesések figyelembevételével az alábbi kiadások 

csökkentését tartalmazza: 

- Rendezvényekre szánt keret        - 4.270.000,- Ft 

- Újságkiadás, Veszprém TV, kiadvány      - 1.264.906,- Ft 

- Felsőörsi társadalmi, egyházi szervezetek támogatása   - 1.663.000,- Ft 

- Ingatlanfelújításra szánt keret       - 1.015.000,- Ft 

- Pályázati önrész                    - 2.200.000,- Ft 

- Könyvtár, közművelődés dologi kiadásai     -    735.000,- Ft 

- Miske Óvoda és Bölcsőde finanszírozása     - 5.600.000,- Ft 

- Köztisztviselők (Felsőörsi Kirendeltség) túlórakerete    -    650.000,- Ft 

- Választott önkormányzati tagok tiszteletdíja (lemondások)   -    525.042,- Ft 

ÖSSZESEN:   -17.922.948,-Ft 

A fenti kiadáscsökkentési intézkedésekkel az önkormányzat költségvetése várhatóan 

egyensúlyban tartható, de nagymértékben függ az állami támogatások veszélyhelyzeti 

változásától. 
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Legszebb konyhakertek versenyfelhívás  
 

Önkormányzatunk ismét csatlakozik a Legszebb konyhakertek elnevezésű országos versenyhez. A 

jelentkezés módja: a jelentkezési lap letöltése az önkormányzat honlapjáról vagy facebook-

oldaláról, majd kérjük kitöltve befotózni/szkennelni és elküldeni ide: 

felsoors.onkormanyzat@gmail.com. Várjuk jelentkezését! 
 

 

Lakhelyen történő járványügyi megfigyelés idejére vonatkozó szabályok 

A járványügyi megfigyelés alá helyezett személy a 

megfigyelés időtartama alatt a kijelölt területet nem 

hagyhatja el, másokkal csak a fertőzés megakadályozását 

biztosító rendszabályok betartásával érintkezhet. 

1. A járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában 

köteles tartózkodni, azt nem hagyhatja el. Otthonában 

vendéget nem fogadhat. 

2. Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket 

(tányér, pohár, evőeszköz stb.), textíliát (ruhanemű, 

törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat 

otthonában tisztítani és tárolni. 

3. Szükséges egészségügyi ellátás esetén köteles a kezelőorvossal/ügyeletes orvossal előzetesen 

egyeztetni. 

4. Légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost vagy 

ügyeletes orvost értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni. 

5. Az átadott figyelmeztető feliratot (fent látható „piros lapot”) köteles a tartózkodási helyének 

bejárati ajtaján elhelyezni. Ha megszegi a karantén szabályait, akkor bűncselekményt követ el. 

Aki ilyen karanténban van, és az ellátását nem tudja megoldani, az önkormányzattól kérhet 

segítséget. 

 

Lakossági szemétszedési felhívás 
 

Ismét tartunk szemétszedést, falutakarítást rendhagyó módon a 

veszélyhelyzetre tekintettel eltérő szabályokkal a faluban. Ennek 

időpontja 2020. április 24-26-ai hétvége. Az önkormányzat csak 

koordinálja az önkéntesek szabadidős célú gyaloglását. Az időpont 

tetszés szerint választható. Kérjük, hogy a veszélyhelyzet miatt, most 

családok, egy háztartásban élők vállaljanak egy-egy utcarészt, 

területet, erdősávot, ahol megtisztítják a szeméttől környezetünket. 

Zsákot, kesztyűt az Önkormányzat biztosít. Jelentkezni a 

közösségszervezőnél a 06 (70) 320-6854-es számon, vagy a 

felsoors.onkormanyzat@gmail.com címen április 23., csütörtökig lehet!  

Az önkormányzat munkatársai hétfőn szállítják el a kihelyezett 

zsákokat! Köszönjük! 

 

Jó egészséget kívánunk mindenkinek, és kérjük, ha tehetik: 

maradjanak otthon! 

 
 

 

 

 

 

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata 

Szerkeszti: A közösségszervező 

Készült: 700 példányban 
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