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Tüdőszűrő 
 

IDŐPONTVÁLTOZÁS! 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy a településen TÜDŐSZŰRŐ vizsgálatot tartunk! 
 

A szűrés helyszíne és időpontja: Művelődési Ház, 2016. 06. 20. 09:00 – 12:30 
 

Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját! 
 

A tüdőszűrés térítésmentes – 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 

A tüdőszűrés igénybevétele térítésköteles (1.700 Ft) az alábbi esetekben: 

 Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság céljából készült vizsgálat 

 18-40 év között (a biztosított saját kezdeményezésére vagy orvosi beutalóval) 

 egy éven belül ismételt szűrés 

 Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcímmel nem rendelkező lakosok részére 

 egészségügyi biztosítással (érvényes TAJ-kártyával) nem rendelkező lakosok részére 
 

Az 1.700 Ft térítési díjat kérjük pontosan előkészíteni, pénzváltásra nincs lehetőség! 
 

A foglalkozás-egészségügyi alkalmasság megállapításhoz igénybe vett tüdőszűrő vizsgálat díjának megtérítése a 

munkáltató kötelessége. 

A vizsgálat elvégzéséről számla kiállítása kérhető, melyhez szükséges a pontos név, cím, valamint – ha 

munkáltató nevére szól – a cég adószáma. A számla a szűrésen való részvételt igazolja, de foglalkozás-

egészségügyi alkalmassági igazolásnak (eredménynek) nem tekinthető, mivel orvosi véleményt nem tartalmaz. 

Az eredmény postán történő kiadásához felbélyegzett, saját lakcímre megcímzett boríték 

szükséges. 
Az eredmény személyes átvételére a veszprémi Tüdőgondozóban van lehetőség. 

 

 Prosztata rákszűrés 

Értesítjük a lakosságot, 40 év feletti férfiak részére prosztata rákszűrésre lesz lehetőség. 
 

Időpont:   2016. 08. 05.  8:00 – 13:00 

     Helyszín:  Noszlop 
 

A szűrés egy csepp vérből történik. A vizsgálat ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött! Jelentkezni 

Szabó Szabolcsné védőnőnél lehet a következő telefonszámon: 30/368-0604 

Jelentkezési határidő: 2016. 07. 08. 
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Gázkazánok cseréje 

A 813/2013/EU rendelet szerint 2015. szeptember 26. óta csak 

olyan gázkazánok kerülhetnek forgalomba, melyek hatásfoka a 

teljes fűtési szezonra kivetítve legalább 86%-os. 

Ez lényegében annyit tesz, hogy a rendelet hatályba lépésével 2016. 

július 1-jétől kizárólag kondenzációs kazánok gyártására és 

forgalomba hozatalára lesz lehetőség Magyarországon. 

Amennyiben valakinek a meglévő készüléke hamarosan cserére 

szorul, két lehetőséget érdemes megfontolnia: 

 2016. július 1-je előtt lecseréli meglévő hagyományos 

készülékét (raktáron maradt készletekből) egy ugyanolyan 

típusú kazánra. Így nincs átépítési költség, azonban a fűtési 

számla sem csökken. 

 2016. július 1-je után már csak a drágább, de 

gazdaságosabban működő kondenzációs kazánt választhatja. 

Többe kerül ugyan a készülék és a beépítés, de a befektetés 

megtérül, ugyanis a kondenzációs kazán akár 30%-kal 

csökkentheti a fűtési költséget. 
Az uniós szabályozás folytatódik, 2018-tól a szilárd tüzelésű és az egyedi 

helyiségeket fűtő berendezések hatásfokára is szigorúbb szabályok 

vonatkoznak majd. 

Közérdekű közlemények 

Ruhabörze 

A Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó 

Intézménye Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálata  

az önkormányzattal 

együttműködve ruhabörzét 

tart. 
 

Használt gyermek és felnőtt 

ruhák vihetők 

 INGYEN 
 

Helyszín: Bakonypölöske, 

    Művelődési Ház 
 

Időpont: 2016. 06. 15.   

15:30-17:00 

 

Várunk szeretettel minden kedves 

érdeklődőt. 

A válogatáshoz TAJ kártyájukat 

és szatyrot hozzanak! 

A szabadtéri tűzgyújtás szabályairól 

A szabadtéri tüzek szempontjából a károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában 

vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival: 
 Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott 

esetekben és feltételekkel megengedik; 

 Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati 

rendelet megengedi; 

 Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló 

növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri 

égetését; 

 Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó 

felügyelete mellett; 

 Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt 

egyébként más jogszabály megengedi; 

 A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza (184-185. §, 

187. §, 221-230. §); 

 Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység 

tűzvédelmi bírságot von maga után! 
 

Mivel Bakonypölöskén egyelőre nincs önkormányzati rendelet a belterületi növényi hulladékégetés 

szabályairól, ezért TILOS a szabadtéri égetés! 
 

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett, a következő szabályokat tartsuk be: 

 A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. 

 Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. 

 Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám. 

 Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. 

 Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. 


