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Veszélyhelyzeti intézkedések módosítása Orfalu községben
(1. módosítás)
Magyarország Kormánya a 40/2020 (III.11.) Korm. rendeletben megfogalmazott veszélyhelyzet
fenntartása mellett a 71/2020 (III.27) Korm. rendeletben és meghosszabbításában Magyarország teljes
területére kihirdetett kijárási korlátozást, 2020.05.04-től csak Budapestre és Pest megyére korlátozta.
A kormányzati kommunikáció szerint, az egészségügyet felkészítették a tömeges megbetegedések
ellátására és a súlyosabban érintett gócpontok esetén indokolt csak a szigorúbb intézkedések
fenntartása.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy vidéken nincs járványügy.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben
alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. §-ának (4) bekezdését. A Kat. idézett rendelkezése szerint
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja.
A fentiek figyelembevételével került kihirdetésre 2020. március 17-én a „Vészhelyzeti Intézkedések
Orfalun” című dokumentum és a jelenlegi módosítás.
Orfalu Község polgármestereként, 2020.03.18-i naptól elrendelt intézkedéseket 2020.05.15-től az
alábbiak szerint módosítom.

I.
1. Magyarország Kormánya 46/2020 (III.16.) Korm. rendelete alapján az Önkormányzat
2020.08.15-ig közösségi terekben továbbra sem engedélyezi rendezvények lebonyolítását.
Szabadtéri rendezvények megtartására 2020.05.15-től van lehetőség.
2. Az egyedül élő, vagy szociálisan rászoruló időskorúak ellátásának megszervezése
2020.03.17-től kiemelt önkormányzati feladat, amit a település polgármestere irányít a
falugondnoki szolgálat bevonásával.
3. Igény esetén, házhoz szállítással biztosítjuk az étkeztetést.
4. Nem helyben lakó vendégek fogadása a lakosság önálló belátása alapján történik.
5. A szállás szolgáltatók és egyéb turisztikai szolgáltatók a kijárási korlátozással érintett
Budapest és Pest megye területéről a szállóvendégek fogadását saját hatáskörükben
gondolják meg, mivel a kijárási korlátozás már önmagában sem teszi lehetővé a lakóhely
ilyen indokú elhagyását a turista részéről.

6. Szeretném felhívni a figyelmét a szállásszolgáltatóknak, hogy az Idegenforgalmi adó fizetési
kötelezettség, az Önkormányzat adóbevételeit érinti, sajnos hátrányosan, azonban a IFA
bevallást az Önkormányzati Hivatalnak továbbra is be kell nyújtani, akár volt vendégük, akár
nem. Kérem, ezt visszamenőleg pótolni szíveskedjenek. Továbbá felhívom a figyelmüket, hogy
a NTAK rendszert tölteni kell, amennyiben volt/van szállóvendégük, ahol az idegenforgalmi
adó mértékét a kormányzati rendelkezés időtartamára nullára kell állítani.
7. A helyben lakóknak továbbra is javaslom, hogy a találkozásokat jegyezzék fel.

II.
Orfalu Falugondnoki Szolgálatának vészhelyzeti működése
A megszokott szolgáltatások módosítása
1. A csoportos szállítási szolgáltatásokat visszavonásig felfüggesztem.
2. Kizárólag a halaszthatatlan orvosi kezelésekre történő szállításokat engedélyezem.
Ilyen a sürgősségi betegellátás, kezelő orvos által nem halaszthatónak minősített műtét,
indokolt egészségmegőrző kezelések. (az utast hátsó üléssorban kell szállítani)
Egyedül élő vagy szociálisan rászoruló időskorúak részére kialakított új szolgáltatások:
A kormány március 16-i rendelete értelmében az egyedül élő, vagy szociálisan rászoruló időskorúak
ellátásának megszervezése kiemelt önkormányzati feladat lett. A szolgáltatások igénybe vételét
írásban kell jelezni a település polgármestere felé, amihez a szükséges nyomtatványt minden
érintetthez eljuttatunk. Cél, hogy a leginkább veszélyeztetettek minél kevésbé legyenek kitéve a
fertőzésnek.
A következő szolgáltatásokkal szeretnénk segíteni a rászorulókat:
1. Munkanapokon: bevásárlás házhoz szállítása
2. Munkanapokon: igényelt meleg étkeztetés házhoz szállítása. Ehhez az igénylőnek az
éthordókat biztosítani kell. Az étkeztetés nem ingyenes.
3. Hétfő és péntek: Szentgotthárdi ügyintézési napok. (Csekkbefizetés, hivatali ügyintézés,
üzemanyag vásárlás, melyhez a kannát az igénylőnek kell biztosítani)
4. Szerda: gyógyszertári nap

Orfalu, 2020. május 05.

Simon-Nagy Attila
polgármester

