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Rönök Község Polgármestere 
9954. Rönök, Alkotmány út 63. 
Tel.: 94/200-026 
             +3630/9016- 735 
e-mail: ronokhivatal@gmail.com 

tompeko@gmail.com 
____________________________________________________________ 
Tárgy: Koronavírus fertőzés terjedésének  
megakadályozása, új intézkedések V. 
 

Tisztelt Lakosság! 

 

Magyarország Kormánya ma úgy határozott, hogy fenntartja a korábban meghozott kijárási 

korlátozással kapcsolatos intézkedéseit. Helyben nem szükséges szigorúbb döntéseket hozni, mert a 

lakosság fegyelmezetten betartja a korábban meghozott intézkedéseket. Vegyék igénybe az 

önkormányzatunk szolgáltatásait és aki teheti, továbbra is maradjon otthonában! Bármilyen változás 

történik, ami a korábbi rendelkezéseket felülírja, arról azonnal tájékoztatom Önöket! 

Helyi információk, felvetett problémák, tájékoztató! 

- Mivel a vírusmiatt, főleg az idősebb emberek vannak a legnagyobb veszélyben, ezért 

legveszélyeztetettebb kategóriába tartozó 70 év feletti polgárainknak egy immunrendszer 

erősítő vitamincsomagot és ismételten egy szájmaszkot juttatunk el a jövő hét folyamán.  

- Háztartási hypo-t és mosható maszkot továbbra islehet igényelni önkormányzatunktól!  

Török Balázs falugondnok 30/ 3536901-es és Bognár Zoltán települési karbantartót a 

30/5789866-os telefonszámon érhetik el. 

- Könyvtári szolgáltatást a múltkori hírlevélben említett módon továbbra is tudom biztosítani. 

- A kultúráról sem kell lemondani senkinek, mert jövő héttől, pl. színházi előadásokat is el 

tudok juttatni CD-n, azokhoz a házakhoz, ahol igény van rá. 

- Valószínűleg már nem csak a tavaszi, hanem a nyári rendezvényeink is elmaradnak. Az 

előadásokon kívül érinti ez a gyermeknapot és hagyományosan a szünidő első napjára 

időzített nyárköszöntő rendezvényünket is.  

 

TÁJÉKOZTATÓ A VÍZMÉRŐK LEOLVASÁSÁRÓL! (VASIVÍZ ZRt) 

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a COVID-19 vírusveszély fennállása miatt, a járvány 

lassítása, a felhasználók és a munkavállalóink védelme érdekében, a VASIVÍZ ZRt. vezérigazgatói 

döntése alapján az alábbi intézkedéseket vezetjük be.  
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2020. április 1-jétől a vízmérő leolvasásokat és a vízmérőcseréket határozatlan időre beszüntettük.  

2020. április 1-jétől a víziközmű-szolgáltatás számlázása (víz- és csatornadíj számlák) az alábbiak 

szerint történik: 

FÉLÉVES leolvasási körbe tartozó felhasználók esetén az elszámoló számla:  

- rádió-adós vízmérők esetében leolvasással, vagy - felhasználók általi bediktálással,  

vagy - előző évi átlag alapján becsléssel kerül kiállításra.  

A vízmérő állások bediktálására, a 2019. II. félévi számlájukon feltüntetett leolvasási időszak 

alatt lesz csak lehetőség az alábbi elérhetőségeken:  

- Elektronikus úton: Online ügyfélszolgálat: www.vasiviz.hu 

- regisztrációt követően E-mail: meroallas@vasiviz.hu  

- Telefonon: Általános mérőállás bejelentés: 06/94/325-550 (09.00-14.00) Ügyfélszolgálati Iroda: 

06/94/516-255 (Hétfő: 08.00-20.00, Kedd-Péntek: 08.00-14.00) Ingyenes hívható zöld szám: 

06/80/201-232  

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, ha a vízmérő állását:  

- előbb diktálja be, mint a számlában megjelölt leolvasási időszak, akkor a számlán a diktált 

mérőálláson túl egy becsült fogyasztás is kiszámlázásra kerül.  

- ha utóbb diktálja be, mint a számlában megjelölt leolvasási időszak, az a 2020. II. félévi elszámoló 

számlában kerül kiszámlázásra.  

A fenti bediktáláshoz szíveskedjenek megadni a vízdíj számla 1. oldalán található adatokat:  

1. Felhasználó neve  

2. Felhasználási hely címe  

3. Felhasználási helyazonosító szám  

A HAVI leolvasási körbe tartozó felhasználók a tárgy hónap első 6 munkanapján diktálhatnak. Azok 

a felhasználók, akik a fentiekben megadott időszak alatt nem tudják bediktálni, beküldeni a vízmérő 

állást, azoknak becsült adat alapján számlázunk.  

 

Tisztelt Lakosság! 

Köszönöm együttműködésüket és megértésüket! Mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánok! 

 

Rönök, 2020. április 16. 

Tisztelettel és köszönettel: Pékó Tamás Lajos s.k. 

polgármester 

 


