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Tárgy: Koronavírus fertőzés terjedésének
megakadályozása, új intézkedések III.

Tisztelt lakosság!
Tisztelettel szeretném megköszönni a 60-65 év felettipolgárainknak, azt a fegyelmet, kitartást, amit
embertársaik iránt tanúsítanak. Sok lemondással jár ez a nehéz időszak, de felelősségteljes
magatartásukkal, példaértékű viselkedésükkel nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen a helyzeten
minél előbb túl legyen az egész társadalmunk.
Köszönöm, Mindenkinek, hogy betartja a kormányzati és helyi ajánlásokat, szabályzásokat,
intézkedéseket!
Helyi információk, felvetett problémák, tájékoztató!
-

A március 26-i szállításnál sok háztartástól nem vitte el a hulladékot a szolgáltató.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a következő hulladékszállítási napon Április 2.
csütörtök reggel 05.00-óráig helyezzék ki az edényzet mellé, hulladékgyűjtő zsákban
az azóta keletkezett hulladékot is. Mulasztásukat pótolják és ígéretük szerint, most
mindent elszállítanak. A szolgáltató elmondása szerint, a jövőben mindig korai
szállításra lehet számítani!

-

Többen telefonáltak, hogy a kerti sütögetés, bográcsozás, fagyvédelmi
gyümölcsfafüstölés is tiltva van-e? Természetesen ezek NEM tartoznak a kiskerti égetés
kategóriájába, ezért ezeket a tevékenységeket lehet gyakorolni! A fagyvédelmi füstölést,
csak az esti, éjszakai órákban lehet végezni azokon a napokon, amikor az előrejelzések
szerint 0 fok alatti hőmérséklet várható környezetünkben.

-

Munkatársaink a mai nappal elkezdték kiosztani a védőmaszkokat, védőkesztyűket
minden háztartásnak egyet. Javaslom, hogy aki a bevásárlást, különféle ügyek intézését
végzik, munkába járnak, hordják a maszkot mindenféleképpen. Ahol beteg, vagy kezelés
alatt álló hozzátartozó van, ott nekik külön is adunk át a védőeszközökből, amit
otthonukban is ajánlatos viselniük. A korábbi szállító a háztartási Hypo-t 1 literes
kiszerelésben ígérte, de nem tudta teljesíteni a megrendelést. Még a héten 5 literes
kiszerelésben kapjuk, amit igény szerint a házaknál fogunk kimérni, háztartásonként 1
liter mennyiségben. Kérjük Önöket, hogy üres Hypo-s, vagy pl.domestos-os, flakonról
gondoskodjanak, mert munkatársaink biztonsági okból, csak abban fogják kimérni a
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háztartásonkénti mennyiséget! Aki igényt tart a tisztítószerre, kérem hívja Török Balázs
falugondnokot 30/ 3536901-es és Bognár Zoltán települési karbantartót a
30/5789866-os telefonszámon.

A bevásárlást, ételhordást, gyógyszerkiváltást továbbra is falugondnok intézi az igénylőknek.
A veszélyhelyzet ideje alatt a személyszállítás szünetel! A bevásárló listát lehetőleg legyenek
szívesek szabadtéren a bejárati ajtónál, vagy a kertkapunál átadni neki!

Tisztelt Lakosság!
Elfogadta a parlament március 30-án (hétfőn) a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt. A
veszélyhelyzet idején a kormány a jogszabályoktól eltérő rendkívüli intézkedéseket hozhat az
emberek egészsége, a jogbiztonság és a gazdaság stabilitása érdekében.
„A törvény a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat
állapítja meg.
A kormány a veszélyhelyzetben - a törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseken túl az állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a
nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények
alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli
intézkedéseket hozhat. Ezt a jogkörét - szükséges és arányos mértékben - a humánjárvány
megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, elhárítása
céljából gyakorolhatja - rögzíti a most elfogadott jogszabály.
Az Országgyűlés felhatalmazta a kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az alaptörvény
vonatkozó bekezdése szerinti rendeleteinek hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig
meghosszabbítsa.
Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően ezt a felhatalmazását
visszavonhatja.
A parlament továbbá megerősítette a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló rendelet
hatálybalépése után a most megszavazott törvény hatálybalépéséig megalkotott, a
veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeleteket.”
„A koronavírus elleni védekezésről szóló törvény a kihirdetése utáni napon lép hatályba. A
jogszabály hatályvesztéséről pedig a veszélyhelyzet megszűnésével az Országgyűlés dönt.”

Mindenki vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra!

Rönök, 2020. március 30.

Tisztelettel és köszönettel: Pékó Tamás Lajos s.k.
polgármester
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